CRÔNICAS DA NOSSA
HISTÓRIA

ATLETAS DE GOIÁS SE PREPARAM
PARA 3ª OLIMPÍADA DOS TCs

Este livro é uma volta ao passado e resgata com muita
propriedade vários fatos e acontecimentos históricos de Goiás.
As oligarquias, guerra dos diamantes e revolta dos “cara pretas”
são exemplo de alguns temas discorridos pelo autor: Joaquim
Graciano de Barros Abreu.
Joaquim dispensa apresentações, homem inteligente e culto,
professor universitário, trabalhou como auditor no TCE por 40 anos
e conhece como ninguém a história de nosso tão querido Goiás.
Vale a pena ler!

A 3ª Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil está se
aproximando. O torneio será realizado de 2 a 8 de setembro, em Caldas Novas-GO,
numa promoção conjunta dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios de
Goiás, Sercon e Sinficon. O TCE-GO pretende participar em todas as modalidades
disponíveis: futebol sete soçaite, futsal, basquetebol, voleibol, tênis de mesa, boliche,
pôquer, truco, tênis de campo, pebolim, vôlei de praia, sinuca, pesca, dominó, xadrez,
corrida rústica e natação. Participe!

Autor: Joaquim Graciano de Barros Abreu
Editora: América
Assunto: Crônicas de casos históricos de Goiás

VICTOR ULHOA
Victor Ulhoa: pescar e estudar
Se o programa for uma boa pescaria ou uma tarde de estudos para
concurso, pode chamar o Victor Ulhoa que ele topa. Victor Lázaro
Ulhoa Florêncio de Morais é graduado em Direito e já foi aprovado em
concursos da SSP, Ministério Público do Tocantins e, mais
recentemente, no concurso para Analista de Controle Externo,
especialidade Jurídica, doTCE-GO.
No Tribunal, foi lotado inicialmente no gabinete do conselheiro
Milton Alves, passando depois a atuar no MP de Contas. Em outubro
de 2011, após aprovação em seleção, foi lotado na Divisão
Administrativa do TCE. Depois, nova seleção interna e ele passou a
atuar junto ao gabinete do conselheiro Celmar Rech.
É presidente da Comissão Permanente de Licitações e membro
da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e do
Grupo Gestor de Processos do Redesenho.
Provada sua capacidade em concursos e outras seleções, sobre a
pescaria ficamos aguardando provas concretas...

MEIO AMBIENTE
SONHO DA NOVA SEDE DO
TCE COMEÇA A TORNAR-SE
REALIDADE

OLIMPÍADA

DESTAQUE
IOGURTE CREMOSO
INGREDIENTES:

CRESCER E APERFEIÇOAR SEMPRE!

DICA DE LEITURA

1 lata de leite condensado
2 latas de creme de leite
1 suco Tang sabor morango
1 iorgute natural
MODO DE PREPARO:

UM TRIBUNAL NA HISTÓRIA
1952 - 2012

TRANSPARÊNCIA
NA SAÚDE

Bata todos os ingredientes no
liquidificador. Coloque em uma tigela
e leve para geladeira até obter
consistência.

DICA GOURMET

Foi lançado o portal "Saúde com Mais Transparência",
resultado de parceria do Ministério da Saúde com a ControladoriaGeral da União (CGU).
No portal, serão divulgadas todas as transferências de recursos
do Sistema Único de Saúde (SUS) para execução por parte dos
Estados, Municípios e Distrito Federal.
O portal promete ser uma importante ferramenta no sentido
de alcançar o objetivo de dar maior transparência aos recursos do
SUS.
Será apresentado um extrato detalhado, permitindo que a
sociedade e órgão de controle possam usar as informações para
acompanhamento, controle e prestação de contas dos recursos.
Para visitar oo portal, acesse:
aplicacao.saude.gov.br/portaltransparencia

COTIDIANO
O Jornal Mural Acontece é
um veículo de comunicação interna
do TCE-GO.
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