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Site do GOB-MS
Estamos
reformulando
melhor atender os usuários!

para

Em caso de dúvidas, entre em
contato
via
e-mail
para
atendimento@gobms.org.br
ou
pelo telefone (67) 3341-4939.

Caixa de
Correspondência
Informamos que a caixas de
correspondências foram retiradas
com objetivo já traçado pelo GOBMS em transmitir os dados via o
Sistema do GOB-MS através do
módulo Protocolo. Outro meio de
comunicação a ser utilizado é o email institucional do GOB-MS.
Quando houver necessidade de
correspondência física deverão ser
entregues ou retiradas junto ao
setor do protocolo. Este localizado
junto a parte de atendimento com a
funcionária Adélia.

Os Trabalhos
O mês de agosto serviu para por em prática o objetivo inicial
traçado para a Secretaria Estadual de Planejamento do GOB-MS:
Analisar, Orientar e Traçar em conjunto com as Secretarias
Estaduais o Plano de Gestão do Grão-Mestrado Estadual.
Após as reuniões iniciais já foram definidas algumas ações, estas
visando uma melhoria no processo de organização e logística:
•

•
•

Layout da sede administrativa

•
•
•

E-mails Institucionais
Foi encaminhado um comunicado
informando sobre todos os e-mails
institucionais.

Site (layout, notas, links, agenda e pastas)
E-mails Institucionais (toda estrutura)
Organização (Quadro de Avisos e Folha “0”)
Estudo das demandas
Planos 2016 (secretariado até dez/16)
Projetos (Café da manhã / ENERBRAS / Semana

•

da Pátria)

Foi criada uma logo para os projetos de gestão:
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Layout da Sede
Administrativa

Antes de se colocar em prática a construção dos Planos 2016, a
SEPLAN aprovou junto ao Grão-Mestrado o horizonte do GOBMS e através dele os projetos serão conduzidos.

Visando uma melhor logística e
acomodações para os usuários e/ou
visitantes foi alterado o layout da
sede administrativa:

A gestão do Grande Oriente do Brasil - Mato Grosso do Sul para
os próximos anos terá seu planejamento direcionado em:
Avançar nas fronteiras dos conhecimentos
administrativos, educacional maçônico
referente aos ritos praticados e afins,
produzindo e transmitindo ideias, dados e
informações, além de conservá-los e
sistematizá-los, de modo a contribuir para o
desenvolvimento de cada loja/obreiro no
Oriente do MS, para a melhoria dos padrões
éticos, por uma gestão responsável e
participativa.

• Sala de Estar, com acomodação de

espera, mesa de reunião, mesa com
computador e impressora para uso.
• Sala

de Atendimento,
com
atendimento do protocolo, guarda
dos selos e tesouraria.

• Sala

do
Secretariado,
atendimento dos secretários.

com

Próximos Eventos
• 05/09 - Sessão Magna alusiva a

Ser até 2019, um oriente maçônico
reconhecido como orientador, integrado e
promotor da fraternidade.

Semana da Pátria
• 24/09 - Reunião dos VM x GME x

Órgãos
• 22/10 - I ENERBRAS (I Encontro

•

Estadual do Rito Brasileiro Antigo
e Aceito) - Coxim/MS

•
•
•
•
•
•
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Liberdade
Igualdade
Fraternidade
Comprometimento
Ética
Responsabilidade
Inovação
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Os Objetivos Estratégicos
Os três objetivos estratégicos foram desmembrados em objetivos táticos e através deles que serão
direcionados os planos/projetos traçados.

Os Planos 2016
Foram criados visões de trabalhos, planos, para os
meses de setembro, outubro e novembro de 2016.
Visto que o mês de dezembro por haver o recesso
não foi montado e servirá para auxiliar o
planejamento de 2017.
Todo o secretariado, através das rotinas ou
projetos escalonaram na linha do tempo, semanal,
suas perspectivas de trabalho para 2016.
Setembro/16

Outubro/16

Novembro/16

Projeto Semana da Pátria

Projeto 2017

Projeto 2017

Projeto GOB

Projeto I ENERBRAS

Projeto I ENER

Projeto Reunião com GME

Projeto Reunião com GME

Projeto Reunião com GME

Projeto Análise de DEM e PROC

Projeto Semana da República

Projeto Reforma

Projeto Orçamento 2017

* (ENERBRAS – Encontro Estadual do Rito Brasileiro / ENER – Encontro Estadual por Região).
** não está incluso as demandas rotineiras.
*** as demandas poderão ser alteradas conforme programação x orçamento.
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