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Iniciativa do Banco Mundial e do Governo Estadual está em desenvolvimento também em outros 17
órgãos setoriais

Técnicos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) participaram, na
manhã desta segunda feira, 7 de abril de 2014, da Reunião de Disseminação do Programa para
Resultados PforR, do Banco Mundial. A iniciativa tem objetivo de levar uma cultura de gestão de

resultados para 18 órgão setoriais do governo do estadual, no âmbito do Projeto de Apoio ao

Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade do Estado do Ceará. 

No Auditório da Funceme, cerca de 30 técnicos da instituição receberam as primeiras informações do

PforR, repassadas pela coordenadora do Programa, Cristina Medeiros, servidora do  Instituto de

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE. “Nossa meta é fazer os técnicos de órgãos

estratégicos do governo cearense pensarem na gestão púbica focados nos resultados, e não nos

processos. Temos que vislumbrar os benefícios que nossos trabalhos trazem para a sociedade.
Esse programa surge através da motivação do governo em implementar um novo modelo de gestão”.

O Banco Mundial garantiu verba de 350 milhões de dólares para o Projeto no Ceará, visando
resultados como Crescimento Econômico, Sustentabilidade Ambiental e Redução da Pobreza. Para
isso, pretende-se integrar os setores envolvidos e construir indicadores e metas com foco nas

macrofunções das iniciativas do Plano Plurianual PPA 2012 – 2015. 

Na Funceme, a prioridade do PforR é a manutenção e aperfeiçoamento do monitoramento
hidroambiental. “Já temos um indicador definido, que é a implementação de um monitoramento

participativo da qualidade da água no Estado”, explicou Hoilton Rios, diretor técnico do órgão.  

Fonte: Assessoria de Comunicação da Funceme

Guto Castro Neto – (85) 8814-4194
7 de abril de 2014

 

Previsão do Tempo

Previsão do

tempo para o

Ceará

Radar

FORTALEZA

30/04/2014

Máx: 31 ºC
Mín: 25 ºC

Ao longo do dia, céu

parcialmente nublado a

claro. À noite, céu

parcialmente nublado.

01/05/2014

Máx: 30 ºC
Mín: 24 ºC

Há possibilidade de

chuvas ocasionais

durante a madrugada e

a manhã. No decorrer

do dia, céu parcialmente

nublado a claro.

02/05/2014

Máx: 31 ºC

Mín: 25 ºC

Céu parcialmente

nublado com

possibilidade de

chuva entre a

madrugada e início

da manhã. Ao longo

do dia, céu

parcialmente

nublado a claro.
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