
SELEÇÃO 1 - Será realizada
neste domingo a seleção pública
para o programa de estagiários
do TCE. As provas serão aplica-
das nos seguintes locais: Escola
de Referência em Ensino Médio
Santos Dumont, Escola Briga-
deiro Eduardo Gomes, Escola
Técnica Estadual Cícero Dias e
Escola Estadual Professor Fer-
nando Mota e Ginásio Pernam-
bucana (novo prédio localizado
na Avenida Cruz Cabugá).

LIXÕES - Em parceria com a CPRH, a Universidade de Pernam-
buco e representantes dos municípios de Sairé, Bonito e Toritama,
o Núcleo de Engenharia do TCE está desenvolvendo um projeto
objetivando a destinação adequada do lixo em municípios de pe-
queno porte. O projeto tem também a finalidade de aproveitar o li-
xo para geração de energia em municípios de até 30 mil habitantes.
Sairé foi convidada a participar do programa por ter um aterro
sanitário que é referência em Pernambuco. Bonito por seu turismo
ecológico e Toritama por sua produção de lixo têxtil.

PRECATÓRIOS - A procuradora geral do Ministério Público
de Contas, Germana Laureano, participou em Brasília na última
quarta-feira de uma audiência pública que se realizou na Câma-
ra Federal para discutir os precatórios do Fundef, tema que está
em discussão no âmbito dos Tribunais de Contas. Ele foi convi-
dada pelo deputado alagoano JHC, presidente da Comissão Ge-
ral que ora analisa se os profissionais do magistério têm ou não
direito a esta complementação de recursos do Fundo.

SELEÇÃO 2 - Os portões  fe-
charão impreterivelmente às
9h. Os candidatos terão prazo
de quatro horas para realização
do exame. É obrigatório levar
caneta esferográfica preta ou
azul de tubo transparente, e
documento original com foto,
sendo vedado o uso de relógio
e de telefones celulares. O ga-
barito será divulgado no pró-
ximo dia 29 e o resultado final
no dia 6/11.

VISITA - Grupo de universi-
tários do curso de Ciências
Contábeis da Faculdade Luso-
Brasileira do município de
Carpina esteve no TCE, na
semana passada, para assistir
a uma sessão do Pleno e
participar na Escola de Contas
de uma série de palestras so-
bre o que é o Tribunal de Con-
tas e sua importância para a
sociedade. O grupo era forma-
do por 30 pessoas.

DRONES - O uso de drones
(aeronaves remotamente pilota-
das) na fiscalização de obras pú-
blicas foi tema de um curso com
30 horas de duração ministrado
na Escola de Contas. Essa téc-
nica já vem sendo utilizada pelo
TCE desde o ano passado e foi
importante para subsidiar a
fiscalização das obras do Canal
do Fragoso, em Olinda, que per-
manecem inacabadas há mais
de três anos.

TOME CONTA - O presidente do TCE, Marcos Loreto, acompa-
nhado pela procuradora do Ministério Público de Contas, Germana
Laureano, fez uma visita ao Procurador Geral de Justiça, Francisco
Dirceu, para pedir o apoio da instituição ao programa "Tome conta
das eleições". Este programa, que está em plena execução, tem por
finalidade fiscalizar a aplicação dos recursos públicos durante o
período eleitoral. Ele mobiliza cerca de 120 auditores da Coorde-
nadoria de Controle Externo, os quais irão visitar as 184 prefeituras
pernambucanas até o dia 5 de outubro próximo.

INFORMATIVO

QUINZENAL - Nº 419

A Escola de Contas Públicas do TCE patrocinará no pró-
ximo dia 26 o lançamento do livro intitulado "Sistema de
Informação de Custo - Diretrizes para integração do or-
çamento público e à contabilidade governamental" de au-
toria de João Eudes Bezerra Filho, Victor Brandão de Ho-
landa e Nélson Machado. O primeiro é auditor das contas
públicas do TCE de Pernambuco e professor universitário.
O segundo é professor da UFRN e o terceiro professor da
Fundação Getúlio Vargas (SP) e ex-ministro da Previ-
dência do governo Dilma Rousseff. O trio estará presente
ao lançamento e fará palestra sobre o livro a partir das
8h30 no auditório do TCE.

Sistema de Informação de Custo
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