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HISTÓRIA - O livro conta a

história do TCE ao longo dos

últimos 50 anos - desde a sua

criação em 1968, até a posse

do atual presidente, Marcos

Loreto, em janeiro deste ano.

Nele também estão retratados

todos os marcos importantes

do TCE, como a instalação

das Inspetorias, da Ouvidoria,

a criação da Escola de Con-

tas, o lançamento do portal

"Tome Conta", o processo

eletrônico, entre outros.

REFERÊNCIA - Na soleni-

dade, o presidente Marcos Lo-

reto falou do privilégio e da

satisfação de estar à frente do

TCE no ano do seu cinquen-

tenário, "uma Casa que é refe-

rência entre as instituições pú-

blicas do país, um celeiro de

técnicos que dão resultados

efetivos à sociedade".

PARCERIAS - Loreto desta-

cou também as parcerias com

outras instituições, com as

quais trabalha de "mãos dadas"

no combate à corrupção e no

aperfeiçoamento da gestão pú-

blica, como o Ministério Pú-

blico, as Controladorias, o

TCU, as Polícias Civil, Militar

e Federal e o Poder Judiciário.

A FESTA DO JUBILEU DE OURO

HOMENAGEADOS (I)

HOMENAGEADOS (II)

Dentre as personalidades que receberam a medalha dos 50 anos,

destacam-se os ex-governadores de Pernambuco nos últimos 50

anos, Nilo Coelho, Eraldo Gueiros, Moura Cavalcanti, Marco

Maciel, José Ramos, Roberto Magalhães, Gustavo Krause,

Miguel Arraes, Carlos Wilson, Joaquim Francisco, Jarbas

Vasconcelos, Mendonça Filho, Eduardo Campos, João Lyra

Neto e Paulo Câmara. Além do prefeito do Recife, Geraldo

Júlio. Os dois últimos, servidores concursados da Casa.

OTribunal de Contas de Pernambuco comemorou

seu Jubileu de Ouro, na semana passada, com

uma série de eventos que ficarão na história da insti-

tuição. A programação incluiu uma feira de arte e ar-

tesanato, o lançamento de um livro, a entrega de me-

dalhas a 50 personalidades, a aposição de uma placa

no hall de entrada e a inauguração de uma escultura

no pátio externo do edifício-sede

Também foram homenageados "in memoriam", os conselheiros

Antonio Corrêa, Barreto Guimarães, Fábio Corrêa, Fernando

Correia, Guedes Pereira, Honório Rocha, Jarbas Maranhão, Olivei-

ra Neto, Romeu da Fonte, Rui Lins e Suetone Alencar. E os con-

selheiros aposentados Adalberto Farias, Roldão Joaquim, Romário

Dias e Severino Otávio. Os servidores mais antigos do TCE, Almir

Lopes, Heloísa Nunes, Eliana Lapenda, Fátima Toscano, Christiane

Calado e Márcia Feitosa também receberam a comenda.

FÉ NO FUTURO - "São cinquenta anos de avanços im-

portantes. Conquistas repercutem na vida do cidadão, bene-

ficiado pela otimização no uso de verbas públicas. Uma estrada

sobre a qual só temos a comemorar", disse o presidente. E

encerrou transmitindo uma mensagem de confiança. "Nosso

espírito é de coragem e vontade. Temos como norte a fé e o

otimismo, pois como já disse o ex-presidente Juscelino Ku-

bitscheck, 'o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa

errando".
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