SOJA - SACA 60 kg
Dia
Preço
18/11/19.................................. R$ 77,50

• Os destaques meteorológicos para esta segunda-feira: tempo
estável e forte contraste entre as temperaturas. Entre o oeste,
sudoeste e no noroeste as temperaturas máximas previstas superarão os 30 °C.

MILHO - SACA 60 kg
Dia
Preço
18/11/19.................................. R$ 34,00

Mín: 12° C em Curitiba
Máx: 34° C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar valores
para o Diário Oficial).

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Diretor e Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR

TRIGO - SACA 60 kg
Dia
Preço
18/11/19. ................................ R$ 46,00

Segunda-Feira, 18 de Novembro de 2019 • ANO XIX • Edição N°. 2016 • R$ 2,00

Fonte: Deral/Seab

Secretaria do Planejamento começa a
implantar Plano de Integridade
A Secretaria do
Planejamento e Projetos
Estruturantes do Paraná
iniciou mais uma etapa
da implementação do
Programa de Integridade
e Compliance, coordenado pela ControladoriaGeral do Estado. Depois
da fase de entrevistas
com servidores, a secretaria é a primeira a receber o Plano de Integridade, que reúne sugestões
para reduzir riscos de
desvios de conduta ou
de possibilidades de corrupção.
O
documento
foi entregue ao secretário do Planejameto, Valdemar Bernardo Jorge,
pelo coordenador-geral
do Estado, Raul Siqueira, na última semana.
“Esse plano traz todo o
escopo do trabalho desenvolvido pela equipe
de Integridade e Compliance da CGE, desde a
identificação do nível de

governança, matriz de
riscos, matriz de responsabilidade, até as vulnerabilidades e impactos
das ações que podem
sofrer a Secretaria do
Planejamento”,
destacou Siqueira.
O objetivo do
Plano de Integridade
é aumentar a transparência pública e, assim,
reforçar o combate à
corrupção, a busca pela
gestão eficiente dos recursos públicos, a disseminação da cultura
de integridade, além da
mitigação de riscos detectados.
“O Plano de
Integridade é uma ferramenta muito útil. Ele
permite aos gestores
mensurar, avaliar e ordenar os eventos de
riscos que podem afetar
os objetivos da Secretaria do Planejamento. A
ideia é mitigar os riscos
e evitar problemas que

prejudiquem a secretaria”, ressaltou Valdemar
Bernardo Jorge.
PLANO - Outros
nove órgãos já deram
início à implantação do
programa de compliance, conduzida pela CGE,
e devem receber o plano
de integridade específico às suas realidades.O
Plano de Integridade foi
elaborado após as fases
de coleta de informações com a participação
de todos os servidores
da Secretaria do Planejamento.
O
documento
identifica riscos ao bom
andamento do trabalho
e reúne recomendação
de ajustes e tratamento das vulnerabilidades.
Também são sugeridos
o monitoramento da resolução dos problemas
e a adoção de mecanismos para gerenciamento
dos riscos.
NÚCLEOS - O

Núcleo de Integridade e
Compliance da Secretaria será o responsável pelo monitoramento
e acompanhamento do
plano de integridade no
órgão. Inicialmente, serão trabalhados os riscos
com maior graduação na
matriz de riscos. Esse
núcleo é composto por
três servidores lotados
na secretaria: agente de
Compliance, agente de
Controle Interno e agente de Ouvidoria e Transparência.
Compete
ao
NIC conhecer, divulgar,
documentar e monitorar
o Plano de Integridade
proposto para a Secretaria. Além disso, compete
promover comportamento ético e íntegro, além
de ajudar na criação e
implementação de políticas internas, visando
adaptar o compliance à
realidade da Secretaria
do Planejamento.

R E TROSPECTIVA
- A Secretaria
do Planejamento e Projetos
Estruturantes
foi uma das três
primeiras secretarias do Estado a serem beneficiadas com
o programa de
compliance e a
primeira a concluir a fase de
entrevistas e levantamento de
riscos. Essa etapa, que começou no primeiro semestre, foi conduzida pelos
agentes de compliance
da CGE.
As
atividades
iniciaram no fim de fevereiro, quando foram
nomeados os agentes
que compõem o NIC e,
colocadas na Secretaria
urnas com formulários
para comunicação dos

servidores.
COMPLIANCE O termo compliance vem
do inglês “to comply”,
que significa estar em
conformidade, cumprimento, observância de
regras, leis e princípios
éticos. O Programa é
inédito na administração pública estadual no
Brasil e está sendo implantado na administra-

ção direta, autárquica e
fundações do Estado do
Paraná.
Coordenado
pela Controladoria-Geral
do Estado (CGE), o Programa de Integridade e
Compliance aplica diretrizes e mecanismos de
combate à corrupção, de
transparência e de controle interno.
Fonte: aen.pr.gov.br

Paraná Serviços atinge a marca de 30 mil usuários
O aplicativo Paraná Serviços, lançado
pelo Governo do Estado
para facilitar a vida do trabalhador autônomo, com
a intermediação entre o
contratante e o prestador de serviços, atingiu
em nove meses a marca
de 30 mil downloads e já
chega há 240 municípios
do Paraná.
Criada pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho em parceria com a Celepar, a
ferramenta agiliza a contratação de serviços. “O
aplicativo é um incentiva-

dor da geração de renda
rápida, com possibilidade
de atender quem procura serviços com urgência
e quem está disposto a
ofertas céleres”, afirma o
secretário Ney Leprevost.
“Planejamos
expandir
cada vez mais o aplicativo
para alcançar os 399 municípios do Estado”, destaca.
Atualmente, os
10 municípios que mais
registram números de
downloads são Curitiba;
São José dos Pinhais; Colombo; Cascavel; Londrina; Pinhais; Foz do Igua-

çu; Fazenda Rio Grande;
Piraquara; Araucária. Dos
30 mil acesso, 87,8% são
Android e 12,2% IOS.
“Atingir este número de 30 mil downloads
até o final do ano era uma
meta que o secretário Leprevost havia sugerido.
Alcançá-la antes de dezembro nos motiva ainda
mais”, afirma o assessor
de Gestão Inteligente e
Inovação da Secretaria da
Justiça, Família e Trabalho, André Telles.
100
CATEGORIAS - Lançada pelo governador Carlos Massa

Ratinho Junior em março
deste ano, a ferramenta
disponibiliza mais de 100
categorias de serviços autônomos cadastrados.
Os serviços mais
procurados são: marido
de aluguel, diarista, pedreiro, eletricista, pintor,
garçom, motorista, recepcionista, limpeza/auxiliar,
babá, encanador, técnico
de computador, cabeleireiro/manicure, cozinheiro/auxiliar.
MICROCRÉDITO
– Outra funcionalidade do
Paraná Serviços é a possibilidade de informações

sobre microcrédito com
a Fomento Paraná. Uma
aba no aplicativo permite
ao trabalhador cadastrar
seu e-mail e receber informações sobre possibilidade de acesso a crédito de
R$ 10 mil a R$ 20 mil para
investir em capacitação ou
estruturação.
Mais de 200 usuários se cadastraram em
apenas 40 dias para conhecer essas alternativas
de crédito para Microempreendedor Individual
(MEI).
“Já temos registros de 585 solicitações

para créditos. Oferecemos pelo aplicativo mais
uma opção de serviço
ao trabalhador, por isso
quanto mais tecnologia
tivermos para beneficiar,
mais ganhará o empreendedor”, disse o diretor
-presidente da Fomento
Paraná, Heraldo Alves
das Neves.
COMO FUNCIONA - Para o contratante,
é preciso baixar o Paraná
Serviços e pesquisar pelo
serviço ou profissional de
que necessita. A escolha
é da preferência do contratante, ou seja, podem

ser avaliadas as qualidades e habilidades do prestador. O aplicativo permite
a troca de mensagens entre contratante e contratado, onde são acertados o
orçamento e o pagamento
de comum acordo.
Para o prestador
de serviços, basta baixar
o aplicativo e se cadastrar como disponível para
ser contatado. Na aba do
perfil, há possibilidade de
personalizar o cadastro
com um pequeno currículo e fotos dos trabalhos já
realizado.
Fonte: aen.pr.gov.br

