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FEIRA DE SAÚDE AGU
A Feira de Saúde da AGU ocorrera nos dias 4, 5 e
6 de maio em Brasília, nas sedes I e II. Coordenada pelo AGU Mais vida, a Feira oferece aos
servidores dicas, oficinas, atividades terapeúticas, testes de saúde, bem como informaçoes
sobre cúidados saúdaveis para a vida cotidiana.

Kay. O Laboratorio Sabin fara teste de bioimpedancia. Para cúidados com o corpo, SPA dos pes
e das maos sera oferecido pela MS Paris e o SENAC estara presente com a massagem expressa.

Júntamente com os parceiros, a feira búsca apresentar opçoes de escolhas saúdaveis para a vida,
Com foco principalmente na realidade do servi- desde a alimentaçao a cúidados com a pele e
dor AGU e no seú cotidiano, a Feira traz súgescom o corpo. Lembre-se qúe ter aparencia saútoes simples, porem eficientes, de habitos saúdavel nao qúe dizer qúalidade de vida, por isso
daveis. A oficina de Power súcos oferecidos pelo os parceiros sao peça fúndamental da feira. Eles
AGU medida certa, por exemplo, mostrara a pos- trazem informaçoes especializadas e testes a
sibilidade da ingestao de alimentos saúdaveis de nível profissional.
forma criativa e apetitosa. Ja a psicopedagoga
Conheça mais sobre voce mesmo! Participe!
Renata Laranjeira fara úm workshop, contando
e trocando experiencias, dedicado as maes qúe
tem filhos peqúenos. Oficina de aúto maqúiagem
Realização:
e cúidados com a pele sera oferecida pela Mary
Apoio:

Sistema CONTA: O que é?

O sistema CONTA é o programa de gestão de contratos da AGU. Com variados
módulos, o programa tem funções de
gestão, que vão desde a organização
de informação, como informar valores
de contratos, a funções que notificam
previamente, o servidor responsável,
sobre a chegada do fim do contrato.

Para quem é o CONTA?
O sistema é colaborativo e funciona
para todas as etapas da gestão dos
contratos, desde os responsáveis do
contrato que irão alimentar o sistema
com informação até àqueles que precisam da informação para um relatório, um projeto ou ate mesmo dividir
o orçamento da AGU em sua região
ou em todo o Brasil, por exemplo.

Vantagens à AGU
Vantagens ao servidor
Aos servidores, o programa dá autonomia e facilidade de gerência. Com perguntas a serem preenchidas, os servidores responsáveis pelos contratos são
direcionados e educados para gestão de
contrato eficiente e padronizada. Elas
questionam, por exemplo, o valor que
foi acordado com a licitada, o tempo de
contrato, bem como avaliação da empresa contratada para possíveis renovações.

A eficiência na comunicação do programa é notória quando se trata em eliminação de ruídos, ou seja, a informação
vai da fonte a quem quer se informar,
evita que a informação chegue truncada
ou arredondada. Sendo assim o sistema
aprimora a precisão de informação em
projetos que demandam conhecimento
sobre contratos.
Conheça o sistema em:
conta.agu.gov.br

