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QUERIDOS
FILHOS
GOSTARIA DE SER LEMBRADO NO DIA DOS PAIS,
MAS É UMA DATA QUE NÃO ME TRAZ RECORDAÇÕES
LÁ MUITO BOAS.
LEMBRAM-SE DAQUELE ANO EM QUE A ESCOLINHA
DE VOCÊS REALIZOU UMA FESTA PARA NÓS? POIS
BEM: ERA UMA GINCANA EM QUE NÓS PAIS
FAZÍAMOS PERIPÉCIAS PARA DIVERTIR A
CRIANÇADA. PARTICULARMENTE EU PREFIRO UM
ABRAÇO.
AGORA, OUTRO DIA, EU OUVI UM COMERCIAL
ALUSIVO AO DIA DO PAPAI, EM QUE OS FILHOS
PEDEM QUE ELE COMPRE UMA PROGRAMAÇÃO DE TV A
CABO PARA ELES, OS FILHOS.
É BONITO, PODE ATÉ SER UMA HOMENAGEM. MAS
PRA MIM EU PREFIRO UM ABRAÇO.
José Joaquim

TALENTO
MIRIM

Meu pai quando eu tinha...

4 anos: Meu pai pode fazer tudo
5 anos: Meu pai sabe muitas coisas.
6 anos: Meu pai é mais esperto do que o seu pai.
8 anos: Meu pai não sabe exatamente tudo.
10 anos: No tempo antigo, quando o meu pai foi criado,
as coisas eram muito diferentes.
12 anos: Ah, é claro que o papai não sabe nada
sobre isso.
É muito velho para se lembrar da sua infância.
14 anos: Não ligue para o que meu pai diz. Ele é tão
antiquado!
21 anos: Ele? Meu Deus, ele está totalmente
desatualizado!
25 anos: Meu pai entende um pouco disso, mas pudera!
É tão velho!
30 anos: Talvez devêssemos pedir a opinião do papai.
Afinal de contas, ele tem muita experiência.
35 anos: Não vou fazer coisa alguma antes de falar com
o papai.
40 anos: Eu me pergunto como o papai teria lidado com
isso. Ele tem tanto bom senso, e tanta
experiência!
50 anos: Eu daria tudo para que o papai estivesse aqui
agora e eu pudesse falar com ele sobre isso. É
uma pena que eu não tivesse percebido o
quanto era inteligente.
Teria aprendido muito com ele.

Saudade,palavra impregnada,
Dos mais profundos sentimentos
No interior daqueles que acham
Alguém ou algo especial.

Precisamos admirar
não só quem fala bonito
mas quem escuta bonito.

De todos os sentidos, o mais importante para a
aprendizagem do amor, do viver juntos e da cidadania é a
audição. Disse o escritor sagrado: "No princípio era o Verbo".
Eu acrescento: "Antes do Verbo, era o Silêncio". É do silêncio
que nasce o ouvir. Só posso ouvir a palavra se meus ruídos
interiores forem silenciados. Só posso ouvir a verdade do outro
se eu parar de tagarelar. Quem fala muito não ouve.
Todo mundo quer ser escutado. Toda criança também quer
ser escutada. Uma revista pedagógica italiana, Cem Mondialitá,
traz a sugestão de que, antes de se iniciarem as atividades de
ensino e aprendizagem, os professores se dedicassem por
semanas, talvez meses, a simplesmente ouvir as crianças. No
silêncio das crianças há um programa de vida: sonhos. É dos
sonhos que nasce a inteligência. A inteligência é a ferramenta
que o corpo usa para transformar os seus sonhos em realidade.
Sugiro então aos professores que, ao lado da sua justa
preocupação com o falar claro, tenham também uma justa
preocupação com o escutar claro. Amamos não é a pessoa que
fala bonito. É a pessoa que escuta bonito. A escuta bonita é um
bom colo para uma criança se assentar...

Não é verdade que os brasileiros não gostam de política: tanto que as CPIs dos Correios, dos Bingos e do Mensalão,
com enredos que parecem de filme, envolvendo cafetinas e vilões memoráveis, ganharam um ibope fenomenal. Mas as
crises passam e o Brasil continua, com muitos problemas para resolver. E aí?
O que fazer para que essas novelas não se repitam?
A CORRUPÇÃO NÃO É UM FATO ISOLADO
A crise política está ligada à decadência de valores éticos de toda a sociedade. O "caixa dois" não é um delito só de políticos, é uma prática regular em muitas empresas e até
em casa. Quando a patroa não registra a diarista para não pagar o INSS, está fazendo caixa dois. Com o álibi de que "todo mundo faz", as pessoas compram dólar no câmbio
negro, sonegam impostos, manipulam umas às outras para conseguir favorecimentos. Não basta revisar leis. Só uma transformação ética pode dar novos rumos a essa situação.
GENTE DE BEM
Um homem honrado não faz "como todo mundo" porque é norteado por princípios éticos. O problema é que, atualmente, a pessoa é valorizada pelo tamanho da sua conta
bancária e não, por exemplo, pela sua capacidade de honrar a própria palavra. Dar a palavra vai muito além de não mentir: significa comprometer-se com aquilo que diz e agir
de acordo com o dito. Podemos até discordar das idéias de um homem de bem, mas o respeitamos. Gostaríamos de vê-lo na política, mas ele é persona rara; há quem tente
achá-lo na religião, porém a figura do pastor detido com malas de dinheiro nos desanima. No entanto, onde quer que encontremos pessoas honradas, elas nos emocionam.
Porque essas pessoas sentem uma espécie de amor ao mundo e nunca colocam seus interesses à frente desse amor. Quando têm o poder nas mãos, são como um farol, iluminam
o caminho para todos.

Mônica Perillo Ferreira

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.

Até os anos sessenta não havia regime e nem obesidade.
De manhã, leite, café, pão e manteiga. Almoço com carne,
salada e feijão com arroz à vontade. Às 3 h, limonada e pão
de queijo. Já o jantar repetia o almoço.
A diferença é que eles comiam à mesa, enquanto que nós comemos à bessa.
No estádio, no clube, no cinema, na calçada, no piti-dog, no trabalho, no
shopping, na escola. No cinema, pipoca de sacão. Na feira, pastel com refri.
Engolimos tudo:
Sanduíche: pão, queijo derretido, salsicha, presunto, toucinho, ovo, carne,
batata frita e coca-cola. Biscoito, com recheio de açúcar, gordura,
adoçante, acidulante, corante, catupiry. Torta com creme de leite,
margarina, açúcar e chantilly. Sorvete, aos litros.
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Com tudo isso,
você queria o quê?

A mãe do baiano vai viajar pro exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô, minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas.
- Ué, meu cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho de olhar nele pra saber...

ha,ha,ha,ha....
O baiano deitadão na varanda :
- Ô mãinha , a gente temos aí pomada pra queimadura de taturana?
- Pur que, meu dengo? Uma taturana encostou em ti, foi ???
- Foi não, mas ela tá cada vez mais perto...

ha,ha,ha,ha....
Três horas da tarde. Dois baianos encostados numa árvore à beira
da estrada. Passa um carro a grande velocidade e deixa voar uma
nota de cem reais, mas o dinheiro vai cair do outro lado da estrada.
Passados cinco minutos, um fala para o outro:
- Rapaz, se o vento muda, a gente ganha o dia...
- Meu rei, veja aí pra mim...
A braguilha da minha calça tá aberta?
- Olhe... Tá não...
- Então vou deixar pra fazer xixi só amanhã...

Dicionário de Quintana

“Quando a gente acha que já tem todas
as respostas,

Contra a dor
De cabeça

vem a vida e muda todas as perguntas...”
Fernando Pessoa

O Jornal Mural é nosso!

Nostalgia, a nova dieta

Baianoterapia...

ha,ha,ha,ha....

MÊS DO CACHORRO LOUCO SEGUNDO A CRENÇA POPULAR,
AGOSTO É ÉPOCA DE REDOBRAR AS ATENÇÕES PARA AFUGENTAR MAUS FLUIDOS.

O concurso para o nome do Jornal Mural

Contando
piadas

Uma boa maneira de afastar um certo trauma que algumas pessoas têm em relação ao
Português é conhecer a natureza e finalidade de algumas das classes de palavras. Pense nos
substantivos: por darem nome a todos os seres - sejam pessoas, coisas ou animais - os
substantivos são chamados de palavras de denominação. Podem ser concretos (ex.:
madeira) ou abstratos (ex.: saudade). São comuns a todos os seres da mesma espécie
(ex.: cidade, rapaz) ou próprios (ex.: Goiânia,Daniel). Guarde o substantivo como palavra
de denominação.
Quando o substantivo vai para o feminino ou para o plural, junto com ele vai seu
acompanhante, o adjetivo, que serve para lhe dar uma qualidade ou uma característica
Ex.: elegante, parado, feio, feia etc. Lembre-se: adjetivo é palavra de qualificação.
Já os verbos são uma coisa dinâmica, porque tratam de ações, estados ou fenômenos que
existem na vida: voar, estar, esfriar, chover.
Por serem palavras de dinamismo, os verbos possuem tempos: presente, passado e
futuro. Eu amo - eu amei - eu amarei. Observe que o passado será sempre chamado de
pretérito.
E os verbos têm modos: Indicativo, expressando certeza. Ex.: eu faço, tu cantas; o
Subjuntivo, que não dá certeza: (que eu faça, que tu cantes) e também o modo
Imperativo - para pedir ou dar ordens. Ex.: faça, olhe-me, venha etc.

XÔ URUCUBACA...

Concurso Nome Jornal Mural

E nos deixaram o maior presente:
As melhores lembranças
E a sensação de que o passado valeu a
pena!

Português é fácil...?

Como a crise política nos afeta e o que queremos para o país

Ann Landers

Sentimento abstrato ou inexplicável,
Mas, na lei do ser humano,
A saudade é algo que aperta o peito
Por algumas coisas que nos faltam,
Pois um dia nos fizeram felizes.

A arte de ouvir

O BRASIL É NOSSO

É fácil
É fácil o suficiente.
É fácil suficiente não se importar com o próximo.
É fácil fechar os olhos para o Líbano, a Palestina, o Oriente Médio e a África.
É fácil fechar os olhos para a América Latina.
É fácil ver que não há diferenças quando se está na mesma situação.
É fácil a forma assustadora como as pessoas unem-se para algumas coisas.
É fácil, igualmente, a forma como isolam-se para tantas outras.
É fácil criar diferenças ao redor do mundo.
É fácil destruir diferenças ao redor do mundo.
É fácil não ler o jornal.
É fácil mudar o canal da tv.
É fácil até mesmo desligá-la.
É fácil ignorar tudo.
É fácil ignorar a morte do outro quando o outro não é próximo.
É fácil ignorar quase tudo.
É fácil ignorar a realidade.
É fácil acabar com o Líbano...
É fácil, igualmente fácil, acabar com São Paulo...
Tudo,
É fácil demais.

Uma dica de automassagem (do-in)
para aliviar a dor de cabeça é
pressionar o ponto localizado no
ângulo formado pelo polegar e pelo
indicador. "Mas atenção: pressione
a parte mais gordinha (você vai
sentir uma ligeira dor) e não a
parte que contém muita pele",
sugere o massoterapeuta Kiyoshi
Nagaoka, de São Paulo. Faça o
movimento com a polpa do polegar
por cerca de um minuto.

“DEFICIENTE"
...é aquele que não consegue modificar sua vida,
aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade
em que vive sem ter consciência de que é dono do seu destino.
"LOUCO"
...é quem não procura ser feliz com o que possui.
"CEGO"
...é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome,
de miséria. E só tem olhos para seus míseros problemas e
pequenas dores.
"SURDO”
...é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um
amigo, ou o apelo de um irmão,
pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir
seus tostões no fim do mês.
"MUDO"
...é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde
por trás da máscara da hipocrisia.
"PARALÍTICO"
...é quem não consegue andar na direção daqueles que
precisam de sua ajuda.
"DIABÉTICO"

Dulce Beatriz de Castro Abreu

Talentos do TCE

A musicista e compositora Dulce Abreu é um
exemplo de talento artístico do Tribunal de Contas.
Dulce estudou violão popular durante doze anos e
teclado por dois anos. Foi professora de crianças,
desenvolvendo mais ainda sua sensibilidade e
vocação.
Foi premiada como melhor compositora no
FESTPOP, festival de música pop, promovido pela
Rádio Araguaia FM e Prefeitura Municipal de Goiânia, em 1996, com a canção "Tempero
de Hortelã", interpretada pela cantora Mila Branco.
Suas composições podem ser ouvidas nas rádios, em festivais e em casas noturnas da
cidade, nas vozes de Mila Branco, Cláudia Vieira e dela mesma que faz voz e violão em
prestigiados locais culturais de Goiânia.
"Minha inspiração para compor é um processo natural, não tenho um método específico,
costumo compor letra e música juntos", resume nossa artista.

...é quem não consegue ser doce.
"ANÃO"
...é quem não sabe deixar o amor crescer.

Parabéns Dulce!

E, finalmente, a pior das deficiências é ser
miserável, pois, “Miseráveis" são todos os que não
conseguem falar com Deus.

CURIOSIDADES...
PARA MANTER AS FLORES VIVAZES POR MAIS
TEMPO É SÓ PINGAR GOTAS DE ÁGUA
SANITÁRIA ASSIM QUE
A ÁGUA DO JARRO FOR RENOVADA.

TCE - 54 ANOS
Instalado em 1952, o Tribunal de
Contas do Estado de Goiás completa
54 anos no dia 1º de Setembro. A
administração promete uma semana
cheia de comemorações.

“ Não permita
que um pequeno deslize
danifique
uma grande amizade...”

Antônio Gomes L. Neto (analista de sistemas)

DEZ DICAS PARA A
QUALIDADE
I
Ao acordar, não permita que algo que saiu
errado ontem seja o primeiro tema do dia.
No máximo comente seus planos no sentido de
tornar seu trabalho cada vez mais produtivo.

PENSAR POSITIVO É QUALIDADE!
II
Ao entrar no prédio de sua instituição,
cumprimente cada um que lhe dirigir o olhar,
mesmo não sendo um colega da sua área.

SER EDUCADO É QUALIDADE!
III
Seja metódico ao abrir seu armário, ao ligar
seu computador, ao passar informações, etc.
Comece relembrando as acontecimentos de
ontem.

SER ORGANIZADO É QUALIDADE!
IV
Não se deixe envolver pela primeira
informação de erro recebida de quem, talvez,
não saiba de todos os detalhes.
Junte mais dados que lhe permitam obter um
parecer correto sobre o assunto.

SER PREVENIDO É QUALIDADE!

V
Quando for abordado por alguém, tente adiar
sua própria tarefa, pois quem veio lhe
procurar deve estar precisando bastante de
sua ajuda e confia em você.
Ele ficará feliz pelo auxílio que você
Possa lhe dar.

SER ATENCIOSO É QUALIDADE!
VI
Não deixe de alimentar-se na hora do almoço.
Pode ser até um pequeno lanche, mas respeite
suas necessidades. Aquela tarefa urgente
pode esperar 30 minutos. Se você adoecer,
dezenas de tarefas terão que aguardar sua
volta, menos aquelas que acabarão por
sobrecarregar seu colega.

RESPEITAR A SAÚDE É QUALIDADE!
VII
Dentro do possível, tente se agendar para os
próximos 10 dias, tanto para tarefas do
trabalho quanto as sociais.
Não fique trocando datas a todo o momento,
principalmente a minutos do evento. Lembrese de que você afetará o horário de vários
colegas.
CUMPRIR O COMBINADO É QUALIDADE!

VIII
Ao comparecer a esses eventos, leve tudo o que
for preciso para a ocasião, principalmente suas
idéias. Divulgue-as sem receio! O máximo que
poderá ocorrer é alguém poderoso ou do grupo
não aceitá-la.
Talvez mais tarde, em 2 ou 3 meses, você
tenha a chance de mostrar que estava com a
razão. Saiba esperar.

TECEANOS EM QUADRA

Solidariedade no TCE

Mais um
veículo de
comunicação
do Tribunal

TER PACIÊNCIA É QUALIDADE!
EQUIPE - COMUNICAÇÃO - TCE

IX
Não prometa o que está além do seu alcance só
para impressionar quem lhe ouve.
Se você ficar devendo um dia, vai arranhar o
conceito que levou anos para construir.

FALAR A VERDADE É QUALIDADE!
X
Na saída do trabalho, esqueça-o! Pense como
vai ser bom chegar em casa e rever a família
ou os amigos que lhe darão segurança para
desenvolver suas tarefas com equilíbrio.

AMAR A FAMÍLIA E OS AMIGOS
É A MAIOR QUALIDADE!

Foi realizado em Goiânia, entre os dias 26 de junho e 01 de julho, mais uma
etepa do campeonato brasileiro de Tenis, categoria seniors, nas quadras
do Country Clube de Goiás. Quatro servidores deste Tribunal participaram da
etapa do brasileiro, Luiz Edison Martins Morais, Wagner Luiz Paixão
Borges Vieira, Carlos Leopoldo Dayrell e Sebastião Domingos de Gouveia.

SEIS MANEIRAS DIVERTIDAS DE ENCARAR A VIDA
O importante não são as flores, mas o cartão. Inclusive de crédito. Washington Olivetto
Você não pode comprar amor, mas pode pagar caro por ele. Henry Youngman
O homem que vê o mundo aos 50 anos da mesma forma que via aos 20 desperdiçou 30 anos. Muhammad Ali
Todo homem luta com mais bravura por seus interesses do que por seus direitos. Napoleão
A única maneira de ser seguido é correr mais depressa que os demais. Francis Picabia
Nunca é tarde demais para ser o que você deveria ter sido. George Eliott

Comunicação - TCE

O jornal Notícias TCE, órgão oficial de
divulgação do Tribunal de Contas do Estado,
voltou a circular a partir deste mês.
Destinada ao público externo, a publicação
produzida pela equipe de Comunicação do
TCE traz como destaque o telejornal TCE na
TV e o Jornal Mural.

Os funcionários do TCE deram um exemplo
de amizade e solidariedade e presentearam o
lavador de carros Osmar com fraldas e leite
para seu filho. No total, participaram 38
servidores, proporcionando quase R$ 500,00,
permitindo que se fizessem compras de
supermercado, roupas e artigos de primeira
necessidade.
Osmar lava carros na porta do Tribunal de
Contas do Estado há mais de 10 anos e se
tornou conhecido e querido pelos mais antigos
da casa. A atitude de arrecadar um pouco de
quem se prontificou a ajudar, foi da servidora
Candice Sebba, do Serviço de Imprensa.

