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NOTA TECNICA N° 10/20181CTPDCS/CIF

ASSUNTO: PROGRAMA DE COMUNICAO NACIONAL E INTERNACIONAL (PG 36) — vers'k,

outubro de 2018

SUM)8.kRIO EXECUTIVO
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A cleusula 175, da Subse9eo V.3 do Termo de Transa9eo e Ajustamento de Conduta — TTAC
estabelece o Programa de Comunica9eo Nacional e Internacional, de cunho compensatOrio.
A Funda9eo Renova apresentou para Cernara Tecnica de Comunicaceo, Participa9eo, Dielogo e
Controle Social (CT-CDPCS) a verseo 4 da Defini9eo do Programa, na data de 26 de outubro de
2018.
A Cemara Tecnica de Participa9eo, Dielogo e Controle Social, reunida no periodo de 8 e 9 de
novembro de 2018, em Belo Horizonte / MG, apresenta a nota tecnica a seguir.
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4.

O documento analisado apresenta, de modo geral, as aItera9es solicitadas nas reunies
presenciais com a Funda9eo Renova e de acordo com a Nota Tecnica n° 06/2018/ CT CPDCS/
CIF desta Cemara Tecnica.
5. A Cemara Tecnica de Participa9eo, Dielogo e Controle Social aprova, parcialmente, a entrega da
defini9eo do Programa de Comunica9eo Nacional e Internacional, com as seguintes
recomenda9es:
a. A Cemara Tecnica aprova o valor do or9amento estimado do programa em R$ 38 milhes,
sendo para a "implanta9eo da plataforma digital" R$ 1,9 mi e para "Manuten9eo da
plataforma digital" R$ 36,1 mi, conforme documento encaminhado pela Secretaria
Executiva do CIF no dia 29 de outubro de 2018.
b. Apresentar cronograma de reformula9eo do site da Funda9eo Renova observando todas
as recomenda9es constantes da Nota Tecnica 06. Todas as solicita9(5es devem ser
implementadas no prazo de 90 dias.
i. Caixa de comenterios, sem modera9eo ao final de todas as noticias;
ii. Pergunta ao final de cada noticia se as informa9es apresentadas foram tjteis
para o usuerio;
Dar destaque a contedos explicativos, neo somente em Perguntas e Respostas;
iv. Cria9eo de agenda e pautas das atividades da Funda9eo Renova com os
atingidos nos territOrios.
c. Devem ser definidos ate dezembro de 2018, o indicador para as redes sociais oficiais da
Funda9eo Renova e a verifica9eo da meta de 14 mil acessos/ mes com paremetros
setoriais/ geogreficos.

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2018.
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Coordenadora da CT CPDCS

