DIA MUNDIAL DO
MEIO AMBIENTE

ESCOLA DE GOVERNO
HENRIQUE SANTILLO

CÂNCER DE MAMA

UMA HOMENAGEM MERECIDA

A Comissão de Gestão Ambiental organizou um excelente
evento para comemorar o dia mundial do meio ambiente.
Várias ações foram promovidas, destacando dentre elas a
apresentação dos filmes: LIXO EXTRAORDINÁRIO e TEIA DO
CERRADO, com sessões acompanhadas de muita pipoca, é
claro!!!

LUIZ MURILO APOSENTA-SE!
Competência aliada a carreira brilhante, marcaram sua trajetória
de quase 50 anos dedicados aoTCE.
Nosso grande colega Luiz Murilo é aposentado pela compulsória e
deixa saudades imensas!

Foi inaugurada em 9 de julho a Escola de Governo Henrique Santillo. A
solenidade contou com as presenças do governador Marconi Perillo, secretários
de Estado, lideranças de classe e servidores públicos, além da Conselheira Carla
Santillo, filha do homenageado.

DICA DE SAÚDE
ROTA ROMÂNTICA
RIO GRANDE DO SUL
CONHEÇA UMA ESTRADA QUE
VIAGEM

TCE VERDE
PENNE COM QUEIJO
EMMENTAL
INGREDIENTES:
– macarrão tipo penne
cozido al dente no prato:

– uma colher de manteiga
Aviação:

VALE

A

– Muito conhecida no Rio Grande do Sul, pouquíssimo conhecida no
resto do país e inspirada na rota de mesmo nome no sul da Alemanha, a
Rota Romântica é uma estrada turística cênica de 184 quilômetros, que
liga Porto Alegre a Gramado e Canela via Nova Petrópolis.
– É cheia de curvas, precipícios, antigas casas coloniais alemãs e no
outono os plátanos dourados a fazem uma coisa de conto de fadas.
– Essas são as 13 cidades que configuram a Rota: São Leopoldo,
Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa
Maria do Herval, Presidente Lucena, Picada Café, Nova Petrópolis,
Gramado, Canela e São Francisco de Paula.
– Depois de sair da grande Porto Alegre, a cidade de início é São
Leopoldo. Lá fica o marco zero da rota. Ao longo do trajeto não faltam
opções turísticas, a estrutura da maioria dos lugares é muito boa e o
número de eventos realizados ao longo do ano ajuda a atrair pessoas de
todos os cantos.
Dica: Aproveite também para fazer a rota Vale dos Vinhedos, em que
as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa são
destaques. Como são roteiros próximos, a cerca de uma hora e meia de
carro ou 100 km de distância um do outro, dá para conhecer os dois em
poucos dias de viagem.

INAUGURAÇ

ÃO

“ O QUE DIFERENCIA UM SONHADOR
DE UM CRIATIVO É A CAPACIDADE
DO CRIATIVO DE CONCRETIZAR
A FANTASIA. ’’

– queijo emmental ralado
grosseiramente:

COMPULSÓRIA
– pimenta-do-reino moída
na hora:

O MUNDO É RIVOTRIL
Estamos na era Pollyana, todo mundo brincando do jogo do contente.
Virou quase obrigação sermos felizes, positivos e animados.
Nada de tristeza, problemas, contas para pagar.
A máxima é curtir a vida adoidado. As expectativas estão cada vez mais altas em relação a tudo.
Não queremos ser mães. Queremos ser as mães perfeitas.
Nossos filhos são os mais inteligentes, bonitos e simpáticos. Mal completam dois anos, já estão
matriculados nas aulinhas de artes, ballet, capoeira, música e natação.
Problemas de comportamento? Lá vem diagnóstico de TDAH, remédios tarja preta e psiquiatras. Tudo
para o perfeito funcionamento da família.
Poucos têm tempo e coragem para lidar com problemas. Alguns acham muito mais fácil um diagnóstico
equivocado e remédio controlado do que educar um filho levado e cheio de energia.
É preciso ser feliz.
No Brasil, calmantes, ansiolíticos e antidepressivos são os mais vendidos na categoria remédios
controlados.
Temos que ser felizes. E magros. Nem que seja nos entupindo de drogas vendidas legalmente em qualquer
farmácia.
É preciso ser feliz.
O casamento, as férias, o corpo, os filhos, a casa, o carro, a comida, a roupa, o vinho, o sexo, a vida têm que ser
perfeitos. Não há espaço para tristezas, nem as pequenas. Lágrimas, só de alegria. Dores, só as musculares.
Se não fosse um pequeno detalhe: É impossível ser feliz o tempo todo.

– folhas de sálvia frescas:

MODO DE FAZER:
Misture os ingredientes ao macarrão
cozido ainda quente e sirva:

Fonte: "O mundo é Rivotril" - trechos retirados da crônica da escritora BiaTahan.

DICA GOURMET

DIÁRIO DE BORDO

REFLEXÃO

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