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Pesquisa avalia 
satisfação do 
cidadão com 

serviços públicos
 Equipes da Contro-
ladoria-Geral do Estado co-
meçam nesta quarta-feira 
(04) a visitar espaços públi-
cos vinculados ao Governo 
do Paraná para levantar ne-
cessidades e expectativas 
da população. Esta é a pri-
meira ação do Projeto CGE 
Itinerante, que envolve as 
coordenadorias de Ouvidoria 
Geral e de Transparência e 
Controle Social. O objetivo é 
do trabalho é avaliar a qua-
lidade dos serviços estadu-
ais e traçar estratégias para 
atender às necessidades do 
cidadão.
 O controlador-ge-
ral do Estado, Raul Siquei-
ra, participou do início das 
entrevistas, no Detran do 
Hauer, em Curitiba. “Bus-
camos aumentar a partici-
pação social na gestão do 
Estado. Com esse levanta-
mento será possível melho-
rar as áreas que mais são 
solicitadas pela população”, 
afirmou.
 Nesta fase, o CGE 
Itinerante vai a unidades do 
Detran e da Secretaria da 
Saúde, em Curitiba e Re-
gião. A partir do resultado 
obtido e da receptividade 
nos locais, o projeto será 
ampliado e aplicado em ou-
tras secretarias ou órgãos 
que tenham contato direto 
com o público.

RÁPIDO
 Os empregados da 
CGE estarão uniformizados 
com coletes da Ouvidoria ou 
do Controle Social. Eles dis-
tribuirão panfletos explicati-
vos sobre os canais de aces-
so ao Governo do Estado e 
aplicarão questionário com 
seis perguntas. “São respos-
tas rápidas, a entrevista não 
toma tempo do cidadão, mas 
vai nos ajudar muito a traçar 
um panorama da qualidade 
dos serviços”, explicou o con-
trolador-geral.
 Depois dos usuários 
dos serviços será a vez dos 
empregados manifestarem 
suas opiniões. Eles poderão 
sugerir mudanças para me-
lhorar o atendimento e as 
condições de trabalho. A pes-
quisa vai mensurar a relevân-
cia, o impacto e a qualidade 
dos serviços prestados ou 
ofertados pelo Estado, além 
de permitir a elaboração de 
estratégias de universaliza-
ção e acesso.
 “Queremos ter a se-
gurança de que o trabalho 
do Governo esteja de acor-
do com as necessidades 
dos cidadãos. Buscaremos 
satisfazê-las com inovação, 
prospecção, priorização das 
demandas e aumento da 
participação social”, disse Si-
queira.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Parceria levará energia fotovoltaica 
às escolas municipais do Paraná

 O Governo do Es-
tado deu início nesta terça-
feira (03) a mais um projeto 
inovador. O secretário do De-
senvolvimento Urbano e de 
Obras Pública, João Carlos 
Ortega, assinou Memoran-
do de Entendimento entre o 
Paranacidade, o Green Buil-
ding Council Brasil (GBC BR) 
e a Fomento Paraná  para 
transformar as escolas mu-
nicipais de todo o Estado em 
geradoras de energia elétrica 
fotovoltaica e qualificá-las 
para alcançar a condição de 
consumo zero de energia de 
origem externa.
 O objetivo é levar o 
benefício as cerca de 4 mil 
escolas existentes nos 399 
municípios paranaenses. 
Na primeira fase serão 180 
unidades escolares de seis 
municípios. Nesta etapa, 
para viabilizar as mudanças, 
as prefeituras terão R$ 30 
milhões do Sistema de Fi-
nanciamento dos Municípios 
(SFM), disponibilizados pela 
Fomento Paraná, e deverão 
oferecer contrapartida para 
implantar os projetos. O Gre-
en Building Council é uma or-

ganização internacional que 
atua implantação e certifica-
ção de projetos de eficiência 
energética.

INTEGRAÇÃO
 O secretário Ortega 
destacou a integração dos 
diferentes órgãos do Gover-
no do Estado para viabilizar 
a iniciativa. “O Governo deve 
unir esforços, atuar em con-
junto com a sociedade e, 
assim, inovar e promover as 
melhorias na vida da popula-
ção”, enfatizou.
 O diretor de Ope-
rações do Setor Público da 
Fomento Paraná, Wellington 
Dalmaz, destacou a impor-
tância social da iniciativa. 
Para ele, começar a mudan-
ça pelas escolas colocará as 
crianças não apenas em con-
tato com novas tecnologias, 
mas principalmente com con-
ceitos da importância de eco-
nomizar energia e também 
da sustentabilidade.
 “As crianças conhe-
cerão os ‘edifícios verdes’, 
verão os benefícios na práti-
ca e atuarão como multiplica-
doras. Primeiro, ao levar para 
as suas famílias a cultura de 

que o mundo sustentável é 
possível. Depois, quando 
adultas, já tomarão as suas 
decisões dentro desse crité-
rio”, disse Dalmaz.

IMPLANTAÇÃO
 O processo terá iní-
cio com a Copel que, pelo do 
seu Programa de Eficiência 
Energética, vai viabilizar a 
análise das necessidades de 
energia de cada unidade e a 
substituição dos elementos 
atuais por alternativas mais 
econômicas, como lâmpadas 
LED, ou promover adequa-
ções nos sistemas de ar-con-
dicionado.
 Após o consumo mí-
nimo ser alcançado, come-
çará a elaboração do Projeto 
para a Geração de Energia 
Fotovoltaica, pelo Green 
Building Council Brasil, sob 
encomenda das prefeituras. 
Com o projeto, o poder mu-
nicipal encaminhará, via Se-
cretaria do Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas, a 
solicitação de recursos à Fo-
mento Paraná.
 Caberá ao Parana-
cidade o encaminhamento, 
apoio técnico e fiscalização 

de todo o processo. Ao final, 
o GBC BR fará a certificação 
da economia alcançada. “A 
evolução tecnológica nos 
permite prever a possibilida-
de de alcançarmos o índice 
de energia zero”, disse o di-
retor executivo do CBC BR, 
Felipe Faria.

PARANÁ EM DESTAQUE
 De acordo com da-
dos da COPEL, o potencial 
de geração de energia foto-
voltaica no Paraná é de 18 
GW, enquanto a Usina Hi-
drelétrica de Itaipu produz 14 
GW, o que indica o tamanho 
do mercado no segmento e o 
impacto que a sua implanta-
ção poderá em favor do meio 
ambiente.
 “A transformação 
das 180 escolas iniciais co-
locará o Paraná na segunda 
posição em todo o mundo 
nesse tipo de intervenção. 
Apenas na Califórnia, nos 
Estados Unidos, há um nú-
mero maior de escolas nesse 
conceito”, disse Faria. O pro-
grama implantado no estado 
norte-americano começou no 
ano de 2010.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Seleção para vagas remanescentes do 
Fies começa hoje

 Começa hoje (4), o 
processo seletivo para vagas 
remanescentes do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) referente ao segundo 
semestre de 2019. As ins-
crições são gratuitas e de-
vem ser realizadas pelo site 
do programa. As vagas são 
aquelas que não foram ocu-
padas no decorrer dos pro-
cessos seletivos regulares 
do Fies, por desistência dos 
candidatos pré-selecionados 
ou falta de documentação, 
por exemplo.
 Assim como ocorre 

desde o segundo semestre 
de 2015, houve o estabeleci-
mento de cursos prioritários. 
Até sexta-feira, 6 de setem-
bro, serão ofertadas somente 
as vagas remanescentes nas 
áreas: saúde, engenharia e 
ciência da computação, licen-
ciatura, pedagogia normal 
e superior. A partir do dia 7, 
serão oferecidas vagas para 
todas as áreas. Candidatos 
não matriculados em Insti-
tuição de Educação Superior 
podem se inscrever até 11 de 
setembro. Para os  matricu-
lados o prazo vai até 29 de 

novembro.
 Para participar do 
processo seletivo, o candi-
dato deve ter participado do 
Enem, a partir da edição de 
2010, com média igual ou su-
perior a 450 pontos e nota na 
redação superior a zero. O 
candidato precisa ainda com-
provar renda familiar mensal 
bruta per capita de até três 
salários mínimos.
 A ocupação das va-
gas será efetuada de acordo 
com a ordem de conclusão 
das inscrições, que garan-
tem ao candidato apenas a 

expectativa de direito à vaga 
para a qual se inscreveu. 
Após a conclusão da inscri-
ção, o candidato tem dois 
dias úteis para validar as in-
formações na instituição de 
ensino.

Candidatos que não tenham 
quitado um financiamento 
anterior pelo Fies ou pelo 
Programa de Crédito Educa-
tivo não podem se inscrever, 
assim como quem atualmen-
te possui financiamento do 
Fies.
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br


