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“III PRÊMIO AJUFE: BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO” 

 
Ficha de inscrição 

Dados pessoais do autor da prática: 
Nome - VALMIR MAIOCHI 
RG - -  
Telefone (fixo e celular) -  
E-mail -  
Cargo/curso universitário - Técnico de Segurança Institucional e Transporte / Direito 
Órgão: MPT – Ministério Público do Trabalho PRT 9ª Região. 
Cidade/UF – Curitiba/PR. 
Síntese da prática:  
Título: Redução de Gastos com Publicações de Matérias oficiais na Imprensa 
Nacional. 
Categoria:  
Boas práticas para a eficiência da Justiça Federal Público em geral – Servidor do 
MPU/MPT (se couber) 
Descrição: 
A prática consiste em reduzir significativamente os gastos com publicidade oficial – 
matérias veiculadas nos diversos Diários Oficiais -, e cuja aplicação é imediata.  
A redução média do custo com as publicações dentro do MPT com base nas 
informações da execução orçamentária no biênio 2011/2012, ficaria na ordem de 
36%, ou seja, R$ 1.410.797,11.  
Os recursos básicos são os equipamentos comumente utilizados para envio de 
matérias à Imprensa Nacional – computador e acesso à rede mundial de 
computadores. 
Não há necessidade de qualquer parceria com instituição e/ou entidade. 
Não qualquer gasto pela implementação da prática, apenas o poder de síntese do 
usuário quando da confecção da matéria a ser publicada. (vide anexo) 
Houve a propagação da prática no Encontro de Boas Práticas promovido pela 
Procuradoria Geral do Trabalho, e também, no 1º Encontro de Compartilhamento de 
Boas Práticas realizado pela Rede de Controle da Gestão Pública no Estado do 
Paraná – RCGP-PR, cuja notícia veiculada em 29/04/2015, cuja notícia na RCGP, se 
destaca a seguir:  
 

RCGP-PR realiza 1º Encontro de Compartilhamento de Boas 
Práticas  
A Rede de Controle da Gestão Pública no Estado do Paraná realizou na 
manhã desta terça-feira (28/04) o primeiro Encontro de Compartilhamento de 
Boas Práticas na sede da Advocacia-Geral da União, em Curitiba.  
O Evento  
O evento foi desenvolvido pela Comissão Permanente de Capacitação, como 
um dos planos de ação para o biênio de 2015-2016, e tem por objetivo a 



exposição de boas práticas na área da gestão pública entre as instituições 

integrantes da Rede.  

... 

Economia com publicidade oficial no MPT  

Também foi apresentada no Encontro a boa prática adotada pelo Ministério 

Público do Trabalho em relação à redução dos gastos com publicidade oficial.  

Conforme exposição do Procurador-Chefe do Trabalho, Dr. Gláucio Araújo 

de Oliveira, e do servidor Valmir Maiochi, o Ministério Público do Trabalho 

passou a reduzir o tamanho das notas enviadas para publicação em órgãos da 

imprensa oficial, eliminando informações desnecessárias e/ou repetitivas.  

Essa medida simples diminuiu os gastos com essa contratação que é essencial 

à atividade das instituições públicas, a partir da constatação de que a 

publicidade oficial é cobrada por centímetro e que cada palavra 

desnecessariamente inserida nas notas gera um desperdício de dinheiro 

público. 

                                                                                                                           original sem destaque. 

 

A prática, s.m.j, contribui para o aperfeiçoamento dos órgãos de justiça, uma vez que 

torna mais eficiente a gestão pública, em especial, no tocante aos gastos públicos. 

 

Anexos: 

1. A Boa pratica; 

2. Comparativo de Publicação; 

3. Notícia da Rede de Gestão. 


