Destaques

Aproximação
com a sociedade
TCU investe em novo portal e redes sociais

C

ompartilhar links
e conteúdos, curtir comentários,
fazer contatos
com pessoas distantes. Hoje
em dia as redes sociais estreitam as relações e permitem a
comunicação em velocidade
impressionante.
Para acompanhar essa tendência, o TCU criou perfis
oficiais que, além de disponibilizar informações, buscam
facilitar a comunicação e a interação com a sociedade. Nos
perfis oficiais, o cidadão pode
saber mais sobre as auditorias
e fiscalizações do tribunal, deixar opiniões, tirar dúvidas e
contribuir para a melhoria da
atuação do controle externo.
Para facilitar ainda mais a
comunicação com a sociedade,
o Tribunal de Contas da União
colocou à disposição do público
um novo portal, mais simples e
intuitivo. A ideia é aprofundar
as possibilidades de relacionamento do tribunal com o cidadão por meio da internet.
O novo leiaute foi concebido para facilitar o acesso a informações e serviços providos
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pelo tribunal, além de estimular
que se navegue pelas diversas
áreas disponíveis. A organização do conteúdo facilita o acesso às informações de interesse
de servidores, da imprensa, de
membros do Congresso Nacional e da sociedade, mediante a
navegação intuitiva. No quesito acessibilidade, o novo portal
mantém a preocupação de facilitar o acesso por portadores de
necessidades especiais.
O acesso a informações em
geral, incluindo os julgados da
Casa, também foi facilitado pela
oferta de novos recursos de pesquisa textual, que possibilitam
a recuperação de conteúdos de
diferentes fontes de dados, com
mais qualidade e rapidez.
Os serviços de consulta a
processos e decisões estão sendo reformulados para inserir
recursos adicionais de pesquisa. Segundo o presidente do
TCU, ministro Benjamin Zymler, “esta é a primeira etapa dos
investimentos que estão sendo
feitos para aperfeiçoar o portal
e torná-lo cada vez mais útil e
atrativo”. O portal TCU hospeda também outros portais

como o da fiscalização da Copa
de 2014, o da Rede de Controle
da Gestão Pública e o do controle externo do Mercosul.

O

está nas

redes sociais
facebook.com/tcuoficial
youtube.com/tcuoficial
twitter.com/tcuoficial
Conheça o novo portal: www.tcu.gov.br
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