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ASSUNTO
Informações básicas das ações educativas e/ou cunho social que a Secretaria vem desenvolvendo dentro da
gestão pública.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ADOTADAS





Apresentação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) – Abrangendo Medidas de
Redução de Gastos e de Cunho Social.
Implantação do Programa 5 S.
Coleta de pilhas.
Ciclo de palestras de Responsabilidades Socioambiental (Servidores da Secretaria).
MEDIDAS DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA










Utilização de iluminação natural com aplicação de telhas de fibra translúcida e
painéis em vidro para redução do consumo de energia elétrica em áreas comuns do
Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso - CCERC.
Uso de equipamentos eficientes como luminárias dos tipos fluorescentes e LED
certificadas com o Selo do Procel de eficiência em consumo de energia.
Substituição em andamento de aparelhos de ar condicionado tipo “janela” por
modelos tipo Split certificados com o Selo do Procel de eficiência em consumo de
energia.
Revisão dos contratos de fornecimento de energia elétrica referente à readequação
da demanda contratada, bem como o enquadramento tarifário das respectivas
faturas (horo sazonal).
Utilização de sistema central de resfriamento do tipo chiller, que proporciona nas
instalações do Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso – CCERC, um consumo
eficiente de energia elétrica, pois emprega tecnologia de refrigeração de água em
horário de baixo consumo, para que em horário de consumo de pico, o equipamento
utilize a água gelada para realizar a troca térmica.
Uso de banco de capacitores para regular a energia reativa proveniente dos
equipamentos instalados no CCERC, possibilitando um equilíbrio energético em todo
o sistema.
Revisão geral das instalações elétricas de baixa tensão do prédio da SEDETUR de
acordo com as normas vigentes da ABNT, com a substituição de cabos, quadros
elétricos, disjuntores, tomadas, etc.
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MEDIDAS UTILIZAÇÃO DE ÁGUA




Uso de torneiras com misturador de ar para redução de vazão de água.
Uso de temporizador em torneiras para controle de consumo em todos os banheiros
e hidro sanitárias do CCERC.
Está em desenvolvimento um estudo de implantação de reaproveitamento de águas
pluviais através de drenagem para irrigação, o uso em sanitários e limpeza externa do
CCERC, bem como coleta seletiva de detritos.
MEDIDAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO





Otimização da estrutura de computadores da SEDETUR, com o recebimento de
equipamentos doados pelo antigo PRODUBAN e demais secretarias do estado.
Instalação de sala de vídeo e audioconferência para uso dos servidores da SEDETUR
reduzindo deslocamentos e viagens de servidores a serviço.
Instalação de link de internet de alta velocidade, interligando o CCERC ao anel óptico
do estado, com capacidade de 20 mbps.

