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Hasteamento de bandeiras e Hino Nacional
abrem aniversário do TCE

PRIMAVERA

CORES E FLORES - SENSAÇÕES
As festividades comemorativas do 54°
aniversário do Tribunal de Contas do Estado tiveram
início dia 28 agosto, no período da manhã, com o
hasteamento de bandeiras e interpretação do Hino
Nacional pelo Coral do TCE. Na oportunidade, o
presidente Sebastião Tejota entregou medalhas aos
policiais militares lotados no Tribunal, em
reconhecimento por serviços prestados na segurança
da instituição. Na seqüência, o presidente declarou
abertas as festividades, e convidou aos presentes a
participarem de uma exposição artesanal e artística
dos servidores no pátio do TCE, que se estendeu por
todo o dia.

Independência do Brasil

“Primavera – estação dos movimentos e mudanças, que trazem harmonia“
No dia 23 de setembro inicia-se a Primavera, a estação que além de ser a mais bonita do ano
ainda nos passa uma nova energia, uma sensação de “ começar de novo “. A primavera faz
renascer a vida e com todo o seu esplendor busca o equilíbrio. Pensando nisso elaboramos
uma lista com alguns exemplos de flores e o benefício que suas cores podem nos trazer:

Violeta (tumbérgia, violeta, petúnia, prímula)
Relacionada com a intuição e a espiritualidade

Azul (agapanto, hortênsia) - Cor da paz, indicada
.

Verde (hera, avenca) - Cor protetora,
terapêutica, inspira sentimentos de paz e
harmonia. É a cor do equilíbrio.

Laranja (azaléia, tagete, lírio, gérbera)- Cor
quente, radiante, dá energia, estimula o
otimismo, a generosidade, Influencia a atividade
física e intelectual.

Amarelo (margarida, amor-perfeito, gérbera,
lírio) - Ligado à criatividade, estimula o raciocínio
e a comunicação.

para meditação, relacionada com confiança.

Vermelho (rosa, hibisco, kalanchoe, antúrio) Cor do fogo, altamente energizante. Símbolo da
força e vitalidade.

Branco (azaléia, rosa, hibisco, copo-de-leite,
lírio-da-paz) -Cor da pureza, relacionada com a
espiritualidade.

Rosa (rosa, azaléia, hibisco, prímula) -

Cidadania - o direito a ter direitos
Para nós brasileiros, setembro é o mês da independência, da nacionalidade,
e se fala muito em cidadania.
Em Roma, a cidade-império, a cidadania era um título, e significava poder
participar das decisões políticas, pagar menos impostos, ocupar cargos
públicos e até entrar na justiça. Era coisa de privilegiados. No Brasil a lei
considera cidadãos aqueles homens e mulheres que podem influir nos destinos
do país. E hoje a sociedade vai mais além: procura encarar a cidadania como
alguma coisa ativa, dinâmica, através da qual se deseja e exige, para todos,
o acesso a educação, habitação, saúde, meio ambiente, justiça. Cidadania
tem a ver com dignidade. Tanto que Hannah Arendt resume cidadania como
"o direito a ter direitos".

Independência ou Morte: 7 de setembro de 1822
A Independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português
e a conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este
ideal. Podemos citar o caso mais conhecido: Tiradentes, que foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade
de nosso país, durante o processo da Inconfidência Mineira.
Após o Dia do Fico, que ocorreu em janeiro, D. Pedro convocou uma Assembléia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra,
obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em
vigor sem o "cumpra-se", ou seja, sem a sua aprovação. Além disso, o futuro imperador do Brasil conclamava o povo a lutar
pela independência.
Próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou: "Independência ou Morte!". Este fato ocorreu no dia 7 de
setembro de 1822 e marcou a Independência do Brasil.

José Joaquim

Relacionada com as emoções, cor do amor
espiritual. Estimula relações afetivas.

Seis Servidores do TCE homenageados
com a Medalha Henrique Santillo

TCE dá exemplo de
filantropia

Estagiários
Para homenagear os
estágiarios do Camp e do IEL,
que prestam serviço de grande
relevância para o TCE, os
servidores votaram nos
estágiarios mais prestativos e
simpáticos. Os eleitos serão
presenteados em data a ser
marcada. Eles merecem!

Como parte das festividades do
54º aniversário do TCE, o órgão deu
exemplo de cidadania e promoveu a
arrecadação de alimentos para doação a
entidades carentes. A cada 3 Kg de
alimentos doados, os servidores
participantes têm direito a um cupom
para concorrer a um aparelho de tevê
um vídeo-cassete. Participem, ainda dá
tempo!

Dorinha

A servidora aposentada do TCE Dorinha trabalhou no
órgão durante 42 anos, é contadora e administradora,
e mesmo depois de aposentada não fica parada e ataca
de escritora de crônicas.
Maria das Dores Borges V. Rascop é um exemplo de
atividade intelectual, usa seu talento para se
posicionar na sociedade, comentando, e algumas vezes
criticando, conceitos que julga relevantes.
Sempre foi muito querida no TCE e amava seu trabalho. "Trabalhei com amor e
carinho, durante todo o período que estive lá, fui a primeira mulher a ser encaminhada
para a inspetoria de fiscalização quebrando um tabu na epoca de que mulher não
poderia ser inspetora", comentou Dorinha.

Tarde dos
Aposentados
No dia 29,"Tarde Festiva", destinada aos aposentados. O
evento foi aberto com apresentação do Coral do TCE e uma
oração feita por José Leopoldo da Veiga Jardim, o Juquinha.
Houve também a apresentação da dupla caipira Zé Campeiro e
Tião do Vale e uma declamação caipira do servidor
aposentado do TCE Espedito Sanaiotti de Andrade, o Mestre
Andrade.

Seis servidores que prestaram relevantes
serviços ao Tribunal de Contas do Estado e
ao serviço público estadual foram
condecorados no dia 31 de agosto com a
Medalha do Mérito Funcional Conselheiro
Henrique Antônio Santillo. A entrega das
medalhas foi o ponto alto das comemorações
pelo 54° aniversário do órgão, que teve
também atividades esportivas, filantrópicas
e culturais.
A escolha dos servidores a serem
homenageados foi feita pelas entidades de
classe representativas dos servidores. O
Sindicato dos Servidores (Sercon) indicou o
atual secretário-chefe do Controle Interno
do Poder Executivo Luiz Carlos da Fonseca e
o servidor Luiz Carlos Martins, o Sindicato
dos Inspetores e Analistas (Sinficon)
indicou os servidores Maria Amélia Veiga de
Paula e Pedro Celestino Franco, e a
Associação dos Aposentados, Ozaína Vieira
da Fonseca e Timóteo José Alves Neto.

Parabéns Dorinha!

Crônica
As aparências enganam
Dorinha Rascop

Feirinha de Produtos dos servidores e familiares
agitou aniversário TCE
Nos dias 28 e 29 de Agosto, o pátio do Tribunal de Contas ficou
movimentado com a feira de produtos e alimentos. Os talentosos servidores e
familiares tiveram uma excelente oportunidade de mostrar seus objetos,
vender e jogar um pouco de conversa fora em momentos de lazer e
descontração dos funcionários.
Nada como uma festa para integrar, unir e mostrar a criatividade de
todos!

Expediente
O Jornal Mural é órgão de
divulgação interna do Tribunal
de Contas do Estado de Goiás.
Presidente: Sebastião Tejota
Coordenação: Alexandre Alfaix de Assis
Edição: Mônica Perillo Ferreira
Projeto gráfico: Candice Sebba
Redação: Letícia Pires, Leonardo Rocha e José Joaquim Freitas
Apoio: Aristides Barbosa e Sandra Santana.

Casamento!

"O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é bom, todo o
teu corpo se encherá de luz. Mas se ele é mau, todo teu
corpo se encherá de escuridão. Se a luz que há em ti
está apagada, imensa é a escuridão". (Jesus Cristo )

"Promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-lhe e respeitando-lhe até que a morte os
separe?".
Acho simplista isso...e um pouco fora da realidade. Daria novas sugestões de sermões...
Promete não deixar a paixão fazer de você uma pessoa controladora, e sim respeitar a individualidade do seu
amado, lembrando sempre que ele não pertence a você e que está ao seu lado por livre e espontânea vontade?
Promete saber ser amiga(o) e ser amante, sabendo exatamente quando devem entrar em cena uma e outra, sem que
isso lhe transforme numa pessoa de dupla identidade ou numa pessoa menos romântica?
Promete fazer da passagem dos anos uma via de amadurecimento e não uma via de cobranças por sonhos
idealizados que não chegaram a se concretizar?
Promete sentir prazer de estar com a pessoa que você escolheu e ser feliz ao lado dela pelo simples fato de ela ser
a pessoa que melhor conhece você e portanto a mais bem preparada para lhe ajudar, assim como você a ela?
Promete se deixar conhecer?
Promete que seguirá sendo uma pessoa gentil, carinhosa e educada, que não usará a rotina como desculpa para sua
falta de humor?
Promete que fará sexo sem pudores, que fará filhos por amor e por vontade, e não porque é o que esperam de você,
e que educará para serem independentes e bem informados sobre a realidade que os aguarda?
Promete que não falará mal da pessoa com quem se casou só para arrancar risadas dos amigos?
Promete que a palavra "liberdade" seguirá tendo a mesma importância que sempre teve na sua vida, que você saberá
responsabilizar-se por si mesmo sem ficar escravizado pelo outro e que saberá lidar com sua própria solidão, que
casamento algum elimina?
Promete que será tão você mesmo quanto era minutos antes de entrar na igreja?
Sendo assim, declaro-os muito mais que marido e mulher: declaro-os MADUROS!

Culto ecumênico homenageia

Mário Quintana

Eliane Chaud
Na manhã do dia 30 foi realizado o culto ecumênico,
com mensagens da pastora Daniele Ribeiro, da igreja Luz
Para os Povos do Setor Oeste; do vice-presidente da
Irradiação Espírita Cristão, José Leopoldo da Veiga
Jardim; e do padre Sebastião Fernandes dos Santos, da
Paróquia Santo Hilário.
Em sua palavra, a pastora Daniele propôs uma mudança
nas vidas dos servidores, tema que foi retomado por José
Leopoldo, que lembrou da responsabilidade de cada um nas
suas atividades cotidianas de trabalho, o mesmo ocorrendo com o padre Sebastião,
acrescentando a necessidade de se reverenciar a memória da instituição, de seus
pioneiros e de seus trabalhadores.
Após o culto, José Leopoldo, que é servidor aposentado do TCE, fez uma
homenagem à ex-diretora-geral da casa, Eliane Nogueira Chaud de Castro Quinta,
falecida dia 29. "Eliane soube dosar sua participação familiar e de trabalho,
exercendo a atividade profissional com humanismo, sobriedade e nobreza de caráter",
disse.
Ao final, houve a apresentação do Coral do TCE, inclusive com a interpretação da
música Canção da América, de Milton Nascimento e Fernando Brant, cantada em
homenagem a Eliane Chaud.

“Pudera eu ter sete vidas que ainda assim me
faltaria tempo para viver todos os meus sonhos.”
(Eliane)

Talentos do TCE

PORTUGUÊS É FÁCIL?

ONDE É QUE NÓS ERRAMOS?
Atualmente, evita-se classificar como erros as pequenas agressões que às vezes nós cometemos
contra a chamada "linguagem culta", aquela que a gramática oficial recomenda para nós. De qualquer
forma, continuamos a separar a linguagem entre correta e incorreta. Então agora adivinhe onde está
o erro mais comum aqui em Goiás?
Está no uso de pronomes e na conjugação verbal, mais especificamente na troca do modo
subjuntivo pelo indicativo. Um exemplo: "Tânia quer por tudo que eu ajudo ela a estudar" em vez de
"Tânia quer que eu a ajude a estudar". Essa última conjugação é a correta, já que trata de algo
possível, ou seja, "que eu ajude". Veja outro caso: "Quero que você faz um favor pra mim". Nesse
exemplo, observe: eu não afirmo que você faz; eu devo dizer que "eu quero que você faça". Agora
sim, está correto.
Outra coisa: em vez de "eu ajudo ela" é melhor dizer "eu a ajudo" ou "eu ajudo Tânia". O pronome
ela é pessoa de verbo, tem uma outra função, que é acompanhar o verbo conjugado: ela pede, ela
vem, ela partiu, ela viverá etc. Ou uma preposição: "Vou com ela". Agora, para substituir "Tânia"
existe o pronome "a", que é a forma recomendada.
E se você acha afetado dizer "Tânia quer que eu a ajude", mude a frase. Diga: "Tânia quer minha
ajuda". Pronto. É fácil.

O toque nervoso e insistente da campainha assustou Dona
Luzia, que lavava as louças do almoço.
- Quem será? - foi seu primeiro pensamento. Ao abrir a porta,
viu um homem fardado, armado e carrancudo.
- Sou da Polícia, disse. Seu filho está?
- Aguarde um instante, por favor, vou chamá-lo.
Levada pela emoção, os pensamentos jorravam
desordenadamente em seu cérebro: "Meu Deus! Qual a encrenca
desta vez? Deus é testemunha do quanto lutei para ajudar este
menino."
Ela recordou que desde os dois anos de idade ele estava sob os
seus cuidados. Era filho de pais desconhecidos.
"Dei amor, carinho, compreensão e ele cresceu com este olhar
revoltado e cheio de ódio, usando roupas de metaleiros, tatuagens
pelo corpo e argolinhas no nariz, boca, orelha, queixo e língua.
Cruz-credo! Que horror!"
Os pensamentos iam-se atropelando uns aos outros na mente
de Dona Luzia. De repente uma voz áspera e autoritária se fez
ouvir:
- Depressa dona!
Dona Luzia ao bater à porta do quarto falou ao filho:
- Tem um guarda aí fora querendo falar com você.
Paulo, já com 18 anos de idade, meio desconfiado, atendeu a
pessoa.
- Você é o Paulo? - perguntou
o guarda.
- Sou.
- A moto que está lá fora é sua?
- Sim.
- Quer vender?

Colaboração: Luiz Carlos Martins

Livros digitalizados e Mp3 grátis

TRUCO

Seis mi, ladrão!

CAMPEÕES

VICE - CAMPEÕES

O evento esportivo
que marcou o aniversário
do TCE este ano foi o
torneio de truco,
promovido no sábado,
26/ago no Clube do
Sindicato dos
Servidores (Sercon),
com a dupla Ricardo e
Dickson sagrando-se
campeã, tendo como vice
Gercino e Givâneo e, em
terceiro lugar, Caiá e
Cícero (Pirata).

Comunicação - TCE

Concurso Nome Jornal Mural
O concurso para o nome do Jornal Mural

foi prorrogado por mais um mês.
Servidor,contamos com sua colaboração
e criatividade.
Envie sua sugestão para o
e-mail:imprensa@tce.go.gov.br e concorra a
uma obra de arte da artista Norma Caiado.

O Jornal Mural é nosso!

Imagine um lugar onde você pudesse ler gratuitamente
todas as obras de Machado de Assis, obras como a
"A Divina Comédia", de Dante, ou ter acesso a historinhas
infantis. Que este lugar lhe mostrasse as grandes obras de
Leonardo da Vinci, ou você pudesse escutar gratuitamente
uma música em MP3 de alta qualidade.
Pois o Ministério da Educação disponibilizou tudo isso para
nós. Basta acessar o site: www.dominiopublico.gov.br.
Mas estão pensando em findar o projeto por desuso, já que
o nível de acessos é muito pequeno!!!
Acesse o site e o indique para seus amigos.

www.dominiopublico.gov.br
.
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