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Informativo do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro

Apoio ao parque
replaNtio

O processo de replantio de 
diferentes árvores no Campo de Santana, 
a maior área verde do Centro do Rio, 
ganhou apoio do presidente do TCE-
RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior. A 
convite da Fundação Parques e Jardins 
(FPJ), o conselheiro participou de 
solenidade pelo Dia da Árvore no parque 
e plantou mudas de Palmeiras Leque 
(Livistona Chineses) e Triangular (Dypsis 
Decaryi).  De acordo com a FPJ, mais 
de 200 árvores dos jardins projetados 
pelo paisagista francês Auguste François 
Marie Glaziou morreram nos últimos 
anos. Jonas Lopes destacou que o 
Tribunal apoia a preservação da Praça 
da República e do parque. “Tivemos a 
felicidade de participar desse processo 
com a reforma de nossos prédios”, disse. 

Vítor Soares/Alerj

Alerj aprova contas do TCE-RJ

Parceria com o Rioprevidência

2014

cursos

As contas relativas ao 
exercício de 2014 do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro (TCE-RJ) foram 
aprovadas pela Assembleia 
Legislativa (Alerj), em sessão 
plenária realizada no dia 18 
de agosto. A aprovação contou 
com 50 votos favoráveis e oito 
contrários. Na mesma sessão, 
os deputados fluminenses 
aprovaram as contas do 
Governo do Estado relativas 
ao mesmo período e que já haviam recebido parecer prévio favorável do TCE-RJ, após 
análise técnica aprovada por unanimidade pelo Plenário do Tribunal.  

Um aprendizado para a vida profissional e pessoal. Esse é o legado que a 
parceria firmada entre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e 
o Rioprevidência, para a realização de intercâmbio de cursos de suas instituições de 
ensino, vai deixar aos servidores capacitados através da iniciativa. Pelo acordo, fechado 
em agosto, os servidores do Tribunal de Contas serão os primeiros a ser capacitados. 
Depois as aulas serão oferecidas aos jurisdicionados. A Escola de Administração 
Financeira do Rioprevidência vai desenvolver curso sobre gestão financeira que também 
ajudará os futuros alunos no gerenciamento de suas finanças pessoais.
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editorial

Educação  
e diálogo

JoNas lopes de carvalho JuNior
PREsidEnTE do TCE-RJ

No dia 11 de agosto deste ano, tive a felicidade de viver um 
dos momentos mais importantes desde que assumi a Presidência 
deste Tribunal: a inauguração da nova sede da Escola de Contas e 
Gestão (ECG), na Rua da Constituição. Dar uma moderna sede a 
nossa escola e trazê-la de volta ao Rio de Janeiro no ano em que ela 
completa 10 anos é motivo de muito orgulho. Uma conquista que 
representa a aposta do TCE-RJ na capacitação e no aperfeiçoamento 
de servidores e gestores públicos, inclusive os da nossa própria Casa.

Sou um entusiasta da educação e, desde o meu primeiro mandato, 
iniciado em 2011, adotei, com o apoio de meus companheiros 
conselheiros e de nossos servidores, um perfil mais orientador para 
o Tribunal junto aos jurisdicionados. Em decisão paralela, também 
naquele momento, voltei meu olhar para a nossa Escola de Contas. 
Foram escolhas acertadas. Temos visto avanços na qualidade das 
prestações de contas, dos editais, das execuções de contratos.

E tudo isso foi alcançado graças à qualidade da nossa escola, 
pela dedicação e empenho de seus professores, coordenadores 
e direção. A ECG cresceu, acompanhando, participando e 
fomentando a evolução da Administração Pública no Rio de 
Janeiro e no Brasil. É uma instituição aberta ao saber, às parcerias 
que levam ao conhecimento e ao aprimoramento.

Capacitar mais de 80 mil servidores em 10 anos, em cursos 
presenciais, itinerantes, de pós-graduação e, mais recentemente, a 
distancia, entre outras iniciativas, é razão de comemoração, mas, 
acima de tudo, um estímulo para seguirmos avançando. O novo 
passo foi dado com a abertura do Edifício Serzedello Corrêa, 
prédio inteiramente projetado e equipado para as atividades da 
escola, dotado, inclusive, de equipamentos de acessibilidade para 
atender aos portadores de deficiências. E, melhor, está localizado a 
poucos passos de nossa sede, em área de fácil acesso.

Formar bons gestores é fundamental para o futuro do nosso 
estado, pois eles vão formular e desenvolver políticas públicas para 
a sociedade. Sabemos, porém, que a população também precisa 

participar desse processo, por meio do controle social. Voltamos, 
portanto, ao tema da educação, no qual o TCE-RJ também está 
engajado, com o projeto ‘Contando com o TCE-RJ’. Neste ano, 
nossa parceria com a Secretaria de Estado de Educação vai permitir 
que 20 mil estudantes da rede aprendam sobre a importância da 
atuação do Tribunal e se transformem em nossos parceiros, agentes 
de cidadania tão necessários ao sucesso de qualquer fiscalização.

Pois é mudando comportamentos, como bem diz o presidente 
do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), 
Thiers Montebello, em entrevista publicada nesta edição, e 
preparando melhor os servidores, como destaca o governador 
Luiz Fernando Pezão em seu artigo, que vamos avançando nas 
práticas públicas, tendo os cidadãos como nossos maiores aliados. 
O diálogo entre os órgãos públicos é um importante alicerce para a 
consolidação desses avanços.

Daqui a menos de um ano, o Rio de Janeiro receberá um 
dos maiores eventos esportivos do mundo, os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos. E capital fluminense passa por reformas urbanas, 
especialmente as de mobilidade, jamais vistas por mais de um 
século. São empreendimentos milionários, a grande maioria com 
recursos públicos.

O TCE-RJ, o Tribunal de Contas da União (TCU) e o 
TCMRJ estão, de forma conjunta, atentos à execução de todo o 
projeto olímpico. Em agosto, recebemos o seminário ‘Diálogo 
Público: Desafios para o sucesso dos Jogos Olímpicos Rio 2016 – 
Realização e Legado’, onde foi possível ouvir do governador Pezão, 
do prefeito Eduardo Paes, do Comitê Organizador dos Jogos e de 
ministros de estado relatos sobre o andamento dos preparativos. A 
julgar pelo exposto, os Jogos têm tudo para ser um sucesso e deixar 
o Rio de Janeiro ainda mais bonito do que já é, como mostram 
as imagens vencedoras do nosso VI Concurso de Fotografia, que 
enfeitam as páginas desta TCE-RJ NOTÍCIA. 

Boa leitura!
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aminho obrigatório da me-
mória do Rio de Janeiro e do 
Brasil, a Rua da Constitui-

ção, no Centro da cidade, abriga, desde 
o dia 11 de agosto, a instituição que há 
10 anos vem ajudando a escrever novos 
capítulos da história do estado: a Esco-
la de Contas e Gestão (ECG) do Tri-
bunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro (TCE-RJ). Mais do que marco 
de modernidade com sua estrutura pla-
nejada e fachada preservada, o Edifí-
cio Serzedello Corrêa é uma aposta do 
Tribunal no futuro fluminense, através 
da formação, orientação e capacitação 
de gestores e servidores, muitos deles 
responsáveis pela implantação de polí-
ticas que estão redesenhando a Admi-
nistração Pública.

“Esse é um dos momentos mais 
importantes dos meus mandatos. Des-
de que cheguei à Presidência, em janei-
ro de 2011, assumi o compromisso de 

voltar os olhos para a ECG, criada pelo 
conselheiro José Gomes Graciosa em 
2005. Hoje, num esforço grande, ela é 
parte do sistema de ensino do estado 
e está autorizada pelo Ministério da 
Educação a oferecer curso de pós-gra-
duação. Nossa escola é um exemplo 
para outras escolas de governo”, des-
tacou o presidente do TCE-RJ, Jonas 
Lopes de Carvalho Junior, ao inaugu-
rar a nova sede da ECG, na presença 
de dezenas de autoridades e convida-
dos. Na oportunidade, ele agradeceu o 
apoio dos conselheiros Aloysio Neves, 
José Graciosa, Marco Antonio Alen-
car, José Maurício Nolasco, Marianna 
Willeman e Domingos Brazão. 

Desde que assumiu o cargo de pre-
sidente do TCE-RJ, Jonas Lopes adotou 
uma linha de ação mais educativa do que 
punitiva dos gestores, sem contudo abrir 
mão da missão constitucional do Tribu-
nal de fiscalizar os gastos públicos, iden-

capa

C

Qualidade e inovação
Ecg ganha sEdE no cEntro do rio ao complEtar 10 anos. modErno, 
Edifício sErzEdEllo corrêa marca uma nova Era da instituição

“Nossa escola  
é um exemplo  
para outras escolas 
de governo”
Jonas LoPes de CarvaLho Junior

Presidente do tCe-rJ
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tificar irregularidades e exigir o ressarci-
mento dos danos aos cofres públicos. A 
postura orientadora vem auxiliando os 
gestores, como reconheceu o governador 
Luiz Fernando Pezão. “Todos sabem da 
excelência do Tribunal. Sem a ajuda de 
vocês e de outros órgãos não teríamos 
atravessado um dos anos mais difíceis da 
economia”, disse. 

Mais de 80 mil capacitados
Originada a partir do Instituto 

Serzedello Corrêa, setor que desde 
1992 promovia as atividades educa-
cionais do TCE-RJ, a ECG nasceu em 
setembro de 2005 com o objetivo de 
promover o ensino e a pesquisa na área 
de gestão pública. Ao longo dos últi-
mos 10 anos contou com sedes provi-
sórias, fixou endereço em Niterói – de 
onde saiu em definitivo para o nº 44 
da Rua da Constituição, endereço vizi-
nho às instalações do Tribunal na Pra-

ça da República –, mas, acima de tudo, 
cresceu e inovou. Criou prêmios; saiu 
a lecionar de forma itinerante, indo 
ao encontro dos alunos no interior; 
abriu cursos de pós-graduação; passou 
a fomentar discussões em seminários; 
firmou convênios e parcerias impor-
tantes, e chegou na tela daqueles que 
não podem fazer cursos presenciais, 
através do ensino a distância, entre ou-
tras ações. Centenas de atividades que 
ao final do ano vão resultar em mais de 
80 mil pessoas capacitadas ao longo de 
uma década – contingente semelhante 
à população do município de Saquare-
ma, por exemplo. 

Além de ser totalmente adaptado 
para receber portadores de deficiências 
e ter equipamentos de última geração, 
o prédio da Rua da Constituição con-
ta com mais espaço para docentes e 
alunos. Outra vantagem é a facilidade 
de acesso: trens, ônibus e metrô e, em 

breve, o VLT, estão nos seus arredores. 
Para a diretora-geral da ECG, Paula 
Alexandra Nazareth, 11 de agosto virou 
data histórica. “No ano em que a Escola 
completa 10 anos somos presenteados 
com uma nova sede. É muita alegria!”, 
festeja Paula, para quem a nova sede re-
presenta “um enorme desafio e a possi-
bilidade de capacitar mais pessoas”. 

Criador da ECG, o conselheiro 
José Gomes Graciosa enxerga futuro 
ainda mais promissor. “As instalações 
são modernas e tenho convicção de 
que a escola, que já prestava relevan-
tes serviços à sociedade, vai mais do 
que triplicar esses serviços”. O con-
selheiro José Maurício Nolasco, que 
deu à ECG a sede de Niterói, é outro 
entusiasta.“Naquele momento em que 
a sede foi para Niterói (2009), era mui-
to importante a transferência porque 
não tínhamos espaço aqui. Agora, não 
justifica ficar lá”.

Em concorrida cerimônia, o 
governador Luiz Fernando 
Pezão e o presidente Jonas 
Lopes descerraram a placa 
de inauguração da nova 
sede da escola, na Rua 
da Constituição nº 44,  
no dia 11 de agosto, na 
presença dos conselheiros 
do Tribunal e de várias 
autoridades. A diretora-
geral, Paula Nazareth, e o 
diretor de capacitação,  
João Paulo Lourenço, 
dividiram a alegria pela 
conquista com o conselheiro 
Marco Antonio (abaixo)
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e o Edifício 
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complexo de 
prédios do TCE 
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Assinatura de 
convênio entre 
o TCE-RJ e a 
Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) para 
criação da ECG. 

A aula inaugural no auditório Olympio de Melo 
foi transmitida por videoconferência para seis 
municípios. Sede provisória funcionou no prédio  
da Bolsa de Valores do Rio.

Inauguração da 
sede da Rua da 
Candelária 6, 
em instalações da 
FGV. A Escola 
permaneceu no 
local até seguir 
para Niterói.TC
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Os 10 anos da ECG

82.587

81

alunos formados

alunos formados  
na pós-graduação

44 pós-graduandos

Situada no coração do 
Corredor Cultural e 
inicialmente chamada 
de Rua dos Ciganos 
no século XIX, a Rua 
da Constituição foi 
assim batizada por 
conta do juramento 
que D. Pedro fez, 
em 1821, às bases da 
Constituição portuguesa 
na área da futura Praça 
Tiradentes. O gesto do 
futuro imperador tinha 
por objetivo preservar 
o trono dos Bragança. 
Agora, a região passa por transformação histórica: vai receber  
o moderno Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Durante seis anos, a Baía de Guanabara foi cruzada por 
boa parte de alunos e professores da ECG. Mas as viagens 
acabaram em julho de 2015, quando foram encerradas as 
atividades na sede da Av. Jansen de Melo, em Niterói.

520

2

70

315

2 47

cursos e 
oficinas

cursos de 
pós-graduação 
latu sensu

cursos na  
Escola Itinerante

trabalhos 
premiados

Prêmio Ministro Gama Filho - 27
Prêmio Melhores Práticas - 20

docentes

prêmios:
Ministro Gama Filho  
e Melhores Práticas

21/03/2011 06/07/2015 11/08/201530/08/2009
Início do Projeto 
Escola Itinerante. 
Antes desta data, 
desde sua fundação, 
a ECG já promovia 
cursos regionalizados 
no interior do estado.
 

Início das atividades 
de Ensino a Distância 
online com a 
transmissão ao vivo de 
curso presencial sobre 
termo de referência e 
projeto básico.

Fonte: ECG

Inauguração do Edifício 
Serzedello Corrêa, na Rua 
da Constituição 44.  
O nome é uma homenagem 
ao responsável pela efetiva 
implantação do Tribunal de 
Contas da União, idealizado 
por Rui Barbosa. 

Abertura da sede em 
Niterói, na Av. Jansen de 
Melo. Veja matéria  
na página 10.
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Em fins de janeiro de 2009 a 
Escola de Contas e Gestão atravessou 
a Baía de Guanabara e instalou-se em 
prédio histórico, um imóvel da década 
de 1920 tombado pelo Patrimônio 
Histórico de Niterói, na Av. Jansen de 
Melo. Antes da mudança, funcionava 
em instalações alugadas da Fundação 
GetúlioVargas na Rua da Candelária. 

E foi no edifício amarelo que 
a escola deu seu grande salto. Lá, a 
instituição cresceu, formou boa parte 
de seus docentes, capacitou legião de 
servidores. O espaço ficou pequeno. 
No dia 24 de julho as atividades foram 
encerradas. E a ECG voltou a atra-
vessar a Baía de Guanabara, dessa vez, 
para sede definitiva.

Niterói: salto para 
o crescimento

capa

‘Sem servidor qualificado não se 
implanta política pública de qualidade”

Qual é o papel da escola para o Tribunal 
e a sociedade?

Para o TCE-RJ ela significa uma 
mudança de orientação. O Tribunal, num 
passado mais recente, evoluiu de uma visão 
de órgão fiscalizador para ser um órgão 
orientador. Esse caráter pedagógico vem 
ganhando força em todos os tribunais de 
contas do Brasil. Se entende que não se 
pode cobrar do gestor, do servidor público, 
que ele cumpra a lei se ele não conhece a 
lei. Então, ao capacitar um técnico estamos 
dando a ele as ferramentas para que possa 
melhor servir ao cidadão. 

Os gestores estão correspondendo a esse 
estímulo?

Sim. Sentimos que cada vez mais há 
uma conscientização do gestor público, 
em todas as esferas, da necessidade im-
periosa de capacitar o seu corpo técnico. 
Sem pessoal qualificado, sem servidor 
valorizado, você não consegue implantar 
uma política pública de qualidade. 

Quais os critérios para definir os cursos 
oferecidos pela escola?

Trabalhamos em alinhamento 
com o Controle Externo. Temos uma 
grande parceria com a área técnica do 
Tribunal, observamos onde estão as 
maiores falhas, construímos juntos as 
atividades. E os jurisdicionados tam-
bém nos ajudam, nos alertam sobre 
suas necessidades. Trabalhamos ali-
nhados, isso é uma tônica da adminis-
tração atual. 

Com a nova sede, mais cursos serão ofer-
tados aos servidores e jurisdicionados?

Sim. Ampliamos muito a nossa 
capacidade instalada. Temos um pré-
dio moderno, com recursos modernos 
e acessibilidade. Temos uma adequação 
didática, física e pedagógica para ser 
uma escola inclusiva e acessível.

paula Nazareth | diREToRA-gERAl dA ECg

Dedicação é a palavra 
que não sai do caderno de 
anotações, do computador e 
do dia a dia do grupo que 
faz a escola funcionar.  
Para esses servidores, 
na foto com a diretora-
geral Paula Nazareth, 
o Edifício Serzedello 
Corrêa representa uma 
conquista e nova etapa no 
trabalho de planejamento 
e organização de cursos de 
capacitação presenciais  
e a distância.
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Os caminhos nem sempre são fáceis, mas a Escola de Contas 
e Gestão (ECG) se esforça ao máximo para chegar aos seus po-
tenciais alunos. Seja na próxima Duque de Caxias ou na distante 
Varre e Sai, os cursos chegam a servidores de 91 municípios e do 
Estado de forma presencial, itinerante e, desde julho, através da 
web, com transmissão em tempo real. Um ensino valioso, como 
atesta o secretário municipal de Administração de Duque de Ca-
xias, Sidney Guerra (foto à direita).

Ele conta que sempre teve a preocupação de qualificar e capa-
citar os servidores municipais, chegando mesmo a promover cur-
sos independentes. Mas, ao ver funcionários se matriculando em 
cursos da ECG, não perdeu tempo.

“Pedimos à instituição que viesse até Caxias. Em 2014 tive-
mos três cursos e deu tão certo que neste ano ganhamos uma pro-
gramação de nove cursos e uma palestra. E não apenas para servi-
dores de Caxias, mas também para municípios vizinhos. Estamos 
muito satisfeitos. São cursos de excelência e se eu fosse pagar um 
curso desses não sairia por menos de R$ 500 per capita”.

E a experiência de poder contar com cursos de capacitação 
de alto nível faz toda a diferença na vida de Adilson Oliveira, 
40 anos de idade e há 18 assessor técnico da Prefeitura de Nova 
Iguaçu. “Os cursos me ajudam a enfrentar o serviço público”, 
afirma o servidor, que em agosto atualizou suas noções de Di-

reito Previdenciário com o professor Renato dos Santos Silva, 
coordenador do curso de Gestão de Pessoal e analista da 2ª CCP. 
“Dou o melhor que posso aos alunos”, diz Renato, que há 15 
anos leciona na ECG.

Ao lado do projeto TCE-Escola Itinerante caminha outro 
de igual importância, o de Ensino a Distância, que agora com 
a nova sede ganha sala e equipamentos próprios. A experiência 
pioneira aconteceu nos dias 6 e 7 de julho, com 250 inscrições 
para curso sobre termo de referência e projeto básico na versão 
online e 120 presenciais. 

Ensino sem barreiras
Escola itinErantE E aulas onlinE chEgam a alunos distantEs

Servidores de municípios da Baixada Fluminense participam, em Duque de Caxias, de curso itinerante ministrado pelo professor Renato Silva
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À frente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro desde 2001 e com 50 anos de vida pública, o 
presidente da Corte de Contas carioca, Thiers Montebello, que já foi vereador, presidente do Detran e delegado de 
polícia, dá sua receita para uma administração pública moderna. Para ele, mais do que a qualificação profissional, é 
preciso investir na relação do servidor com o cidadão, de forma a melhorar o atendimento prestado à sociedade.  

‘É preciso mudar 
comportamentos’

Já estamos caminhando para o fim da 
segunda década do século XXI. Como o 
senhor vê a Administração Pública hoje 
no Brasil? Houve mais avanços ou retro-
cessos nos últimos anos? 

O primeiro passo para melhorar a 
Administração Pública é mudar com-
portamentos. É preciso investir na rela-
ção do servidor público com o cidadão. 
Tenho muito cuidado com isso aqui. 
Na portaria do TCM, coloco o servidor 
mais bem-educado, mais sensível, mais 
gentil para atender o cidadão, porque 
se houver algum mal-entendido nesse 
primeiro contato, a imagem é de que o 
presidente ou o órgão não é bom. Não 
adianta o servidor ser tecnicamente 
qualificado e não ter preparo e sensibi-
lidade para lidar com o cidadão.

Já existem opiniões favoráveis a alterações 
na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
O senhor concorda? 

Não é por aí, a LRF é um avanço 
extraordinário. A gente, na nossa casa, 
tem uma receita e uma despesa, sabe 
que não pode gastar mais do que ganha.  
A LRF representa isso para o setor pú-
blico. Quem pode flexibilizar e ter um 
entendimento mais racional dessa le-
gislação, para mim, são os tribunais de 
contas. Não se pode tratar uma metró-
pole como o Rio de Janeiro da mesma 
forma como se trata uma cidade de pe-

queno porte. O auditor e o conselheiro 
precisam ter essa sensibilidade, de saber 
que estão lidando com circunstâncias, 
pessoas e realidades diferentes. 

A atuação dos órgãos de controle, como 
tribunais de contas e Ministério Público, 
vem se fortalecendo e as falhas cometi-
das por gestores públicos começam a ser 
apontadas e levadas ao conhecimento da 
sociedade. Esse é um dos caminhos para 
se evitarem os desmandos e desvios das 
verbas públicas? 

Os órgãos de controle são institui-
ções republicanas da maior relevância. É 
importante dar explicação dos fatos para 
os jornalistas, mas não de forma histri-
ônica, barulhenta. Conselheiro de tri-
bunal de contas tem que trabalhar com 
discrição, recato e isenção. Não se pode 
dizer publicamente que um jurisdicio-
nado cometeu desvios sem dar o devido 
direito de defesa. A honra é uma coisa 
muito séria para ser exposta. 

Muitos erros acontecem também por fal-
ta de formação e informação dos adminis-
tradores públicos. Nesse sentido, o senhor 
acha que as escolas de governo são impor-
tantes para mudar esse cenário? 

Sim, embora não tenhamos uma es-
cola de contas, investimos no treinamen-
to de pessoal. Com muitos cursos para 
os nossos servidores. Além disso, meu 

gabinete está sempre aberto ao diálogo 
com qualquer gestor público. Chego a 
fazer cinco, seis audiências num dia, com 
secretários, presidentes de fundação, de 
autarquia. A orientação é uma marca 
nossa, do TCM.   

A administração pública no Brasil ainda 
é vista como burocrática, lenta. Que me-
didas podem ajudar a máquina pública 
a andar com mais agilidade, eficiência e 
transparência? 

Em 1980, o então governador do 
Estado do Rio, Chagas Freitas, tentou 
acabar com a necessidade do reconhe-
cimento de firma pelos cartórios, mas a 
iniciativa não foi à frente e a adminis-
tração pública continuou burocratizada. 
Esse é um problema cultural e o servidor 
público precisa se conscientizar disso. 
O que também atrapalha é nossa forma 
de legislar,  cheia de regras e de des-
confianças. Legisla-se no Brasil como 
se todo mundo fosse desonesto. Fora 
isso tem o nosso costume de fazer leis 
de ocasião, criadas em razão apenas de 
um fato – um instituto perigosíssimo. A 
antiga Funabem [Fundação Nacional do 
Bem-Estar do Menor], por exemplo, foi 
criada após um menor matar o filho do 
[jornalista e escritor] Odylo Costa, filho. 
Trabalhei nessa área de menores muitos 
anos e digo que o nosso sistema prisio-
nal é caótico. Prisão deveria ser somente 

thiers moNtebello
PREsidEnTE do TCmRJ
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para quem ameaça a sociedade de forma 
violenta. Precisamos desonerar o Estado 
através da prisão domiciliar, com preso 
utilizando tornozeleira mecânica. 

O senhor defende que o Estado seja me-
nor, mais enxuto?  

Você tem áreas indelegáveis como 
educação, saúde e segurança, das quais 
não pode abrir mão. Mas há outras que 
podem ser transferidas para a iniciativa 
privada, sob a fiscalização das agências re-
guladoras. Ouço muitos empresários di-
zerem que levam mais tempo para conse-
guir a liberação do habite-se do que para 
construir um prédio. Os Estados Unidos 
são um país poderoso porque consegui-
ram extirpar a burocracia. 

De que forma a internet e as redes so-
ciais podem ajudar a Administração 
Pública a fortalecer a comunicação 
com a sociedade? 

Trabalhando com seriedade, dife-
rentemente do que vejo em redes sociais 
onde, muitas vezes, se destrói a imagem 
de pessoas. Em breve, o TCM lançará 
um aplicativo na área de educação. Por 
meio dele, qualquer aluno, pai, professor 
ou diretor de escola da rede municipal 
poderá fazer denúncias, reclamações e 
avisar, por exemplo, se o vidro do colégio 
está quebrado ou se o extintor de incên-
dio está estragado.  

 
Houve uma época em que os brasileiros 
queriam ser funcionários públicos. De-

pois, tivemos a corrida por altos postos na 
iniciativa privada. Agora, vivemos a febre 
dos concursos públicos. Mudaram os ide-
ais ou mudou o serviço público? 

O que tem atraído as pessoas para 
o serviço público é a conveniência, a 
segurança. Trabalhar aqui no TCM é 
um privilégio, porque tudo funciona. 
Ano que vem, vamos fazer um concur-
so para técnico de controle externo, de 
nível médio. Tenho certeza que 80% 
da concorrência será de nível superior. 
Não faz três anos, nomeei 200 servido-
res altamente qualificados. Um deles, 
inclusive, era professor do IME [Ins-
tituto Militar de Engenharia] e optou 
por fazer concurso público em busca 
de estabilidade. 

  
O Rio passa por um momento especial 
de preparação para as Olimpíadas de 
2016. Como o TCM vem fiscalizando as 
obras olímpicas? 

O TCM está acompanhando to-
das as grandes obras, sabemos tudo 
que está se passando. Felizmente, não 
faltam recursos municipais, mas tem 
sido um festival de urgências, tudo 
para ontem. As obras têm um prazo, 
dia marcado para acabar, e o Tribunal 
tem procurado não se prender a nuan-
ces, filigranas. Não podemos ser óbice 
ao sucesso de um evento que o Rio e o 
Brasil pediram para sediar. 

a gente, na nossa casa, 
tem uma receita e uma 
despesa, sabe que não 
pode gastar mais do 
que ganha”

os órgãos de controle 
são instituições 
republicanas da  
maior relevância”

“
“
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Em busca do ouro

rio 2016

rEta final dE prEparativos para Jogos olímpicos abrE dEbatE EntrE 
tribunais dE contas da união, do Estado E do município E autoridadEs 
sobrE Estrutura, lEgado, organização E controlE dE gastos

 um ano das Olimpíadas de 
2016, o auditório do TCE-RJ 
se transformou em palco de 

intenso debate sobre o rico legado que o 
Rio de Janeiro vai herdar com as obras de 
mobilidade urbana, infraestrutura e meio 
ambiente. A troca de ideias ocorreu duran-
te o seminário ‘Diálogo Público: Desafios 
para o Sucesso dos Jogos Olímpicos Rio 
2016 – Realização e Legado’, realizado em 
agosto, e mobilizou autoridades envolvidas 
com o evento esportivo.

Programada para ser realizada entre 
os dias 5 e 21 de agosto do próximo ano, a 
competição internacional atrairá milhares 
de turistas e contará com a participação de 
mais de 15 mil atletas de 206 países, além 
de 70 mil voluntários. Apesar da corrida 
contra o tempo para entregar as estruturas 
olímpicas e intervenções urbanas prome-
tidas, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduar-
do Paes, garantiu que elas estarão prontas 
dentro do prazo previsto.  “Não haverá 
uma obra fora do prazo, porque vamos en-
tregar tudo dentro do prazo e dentro do 
custo. Vamos mostrar que as coisas podem 
ser bem feitas neste país”, afirmou Paes a 

uma plateia formada por representantes de 
órgãos de controle.

Demonstrando o mesmo entusias-
mo, o governador fluminense, Luiz Fer-
nando Pezão, assegurou que as obras de 
mobilidade urbana vão reduzir as difi-
culdades dos usuários de transporte de 
massa no estado. “Até dezembro chegam 
15 trens de metrô para as Olimpíadas, 
época em que já estará funcionando a 
estação da Barra da Tijuca, um investi-
mento extraordinário, com 16 quilôme-
tros de túnel”, informou.

A atmosfera de otimismo diante da 
preparação do Brasil para o evento esportivo 
cruzou as divisas fluminenses e foi endossa-
da por integrantes do governo federal. Nas 
palavras do ministro dos Esportes, George 
Hilton, “o País está preparado para sediar os 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos”. Em sinto-
nia com seu colega de governo, o ministro 
do Turismo, Henrique Eduardo Alves, disse 
que “é chegada a hora de o País mostrar todo 
seu potencial turístico ao mundo”.

Apesar do clima positivo, o encontro 
– que debateu os desafios para a realização 
das Olímpiadas no Brasil – também abriu 

espaço para advertências e alertas feitos pelo 
relator dos processos das Olimpíadas no Tri-
bunal de Contas da União (TCU), ministro 
Augusto Nardes. Com base em estudos re-
centes do órgão de controle federal, ele mos-
trou o quanto as deficiências de governança 
pública prejudicam a entrega de serviços de 
qualidade para a sociedade. Como exemplo, 

A

“Os órgãos de controle 
vêm cumprindo suas 
obrigações com o 
intuito de fortalecer  
a democracia” 
Jonas LoPes de CarvaLho Junior

Presidente do tCe-rJ
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revelou algumas falhas na preparação das 
cidades-sede da Copa do Mundo de 2014: 
“Dos 25 projetos de mobilidade urbana, so-
mente seis foram concluídos. Em relação aos 
aeroportos, das 26 obras previstas, apenas 14 
foram finalizadas. Sem contar que boa parte 
dos estádios construídos para os Jogos já está 
se deteriorando”.

Ação conjunta
O seminário “Diálogo Público: De-

safios para o Sucesso dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016 – Realização e Legado” foi reali-
zado no dia 13 de agosto e partiu do esforço 
conjunto dos Tribunais de Contas da União 
(TCU), do Estado (TCE-RJ) e do Muni-
cípio (TCMRJ), as instituições encarregadas 
de fiscalizar os gastos públicos das três esfe-
ras do Poder Executivo.

Na abertura do encontro, os represen-
tantes das Cortes de Contas destacaram a 
importância da ação conjunta com vistas a 
garantir a transparência das ações gover-
namentais e a correta aplicação das verbas 
públicas nos Jogos. Para o presidente do 
TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior, 
o seminário é fruto de uma parceria que 
vem dando certo e que ganhou força com 
o lançamento do Portal Fiscaliza Rio 2016, 
criado com o objetivo de dar transparência 
aos gastos públicos com as Olimpíadas. “Os 
órgãos de controle vêm cumprindo, cada 
vez mais, suas obrigações com o intuito de 
fortalecer a democracia, o maior bem polí-
tico de uma nação”, afirmou Jonas Lopes.

Em sua exposição, o presidente do 
TCU, ministro Aroldo Cedraz, também 
destacou a importância das ações conjuntas 
entre os órgãos de controle e disse esperar 
que os Jogos Olímpicos de 2016 ajudem a 
melhorar a imagem do Brasil no exterior. 
“Que fique claro ao mundo que temos a ca-

pacidade de honrar os compromissos assu-
midos. Vamos mostrar que somos um país 
moderno e não apenas um povo acolhedor.”

O presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello, por sua vez, enfatizou o  le-
gado urbanístico para a capital fluminense, 
com a construção de novas vias públicas, 
parques e a revitalização da Zona Portuária 
da cidade.  “O Rio de Janeiro está passando 
por um grande período de transformação. 
Acredito que surgirá uma nova cidade de-
pois das Olímpiadas”, disse Montebello ao 
acrescentar que o TCMRJ vem atuando de 
forma equilibrada e objetiva no controle das 
despesas da Prefeitura do Rio.

Estrutura grandiosa
Durante o seminário, também foram 

apresentados números que revelam a gran-
deza das competições esportivas. Segundo 
o presidente do Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 
Carlos Arthur Nuzman, para atender os 
mais de 15 mil atletas e paratletas, serão 
providenciados 350 mil lençóis, 23 mil tra-
vesseiros e 700 mil toalhas. Para alimentar 
os atletas, estão previstas 60 mil refeições 
por dia, o que representam três quilos diá-
rios de comida para cada residente. No total, 
serão 210 toneladas diárias de alimentos.

O subsecretário-geral de Cooperação, 
Cultura e Promoção Comercial do Minis-
tério das Relações Exteriores, Hadil da Ro-
cha Vianna, informou ainda que o Itama-
raty vai deslocar 180 diplomatas para atuar 
nas áreas de cerimonial e protocolo com o 
objetivo de atender aos mais de cem che-
fes de Estado que deverão visitar o Brasil 
durante as Olimpíadas. Estima-se que os 
Jogos terão uma audiência via TV de cinco 
bilhões de pessoas em todo o mundo, com 
5.600 horas de transmissão.

Público lotou auditório do TCE-RJ para conhecer detalhes dos preparativos para os Jogos
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“As deficiências na área 
da Governança Pública 
têm prejudicado a entrega 
de serviços de qualidade 
para a sociedade”
augusto nardes, ministro  
das oLimPíadas no tCu

“A mobilidade urbana, com 
destaque para a ampliação 
do metrô até a Barra 
da Tijuca, está entre os 
principais legados dos Jogos”
Luiz Fernando Pezão

governador do rio de Janeiro

“Chegou a hora de  
o País mostrar todo  
seu potencial turístico 
ao mundo”
henrique eduardo aLves

ministro do turismo

“Apesar da organização 
complexa, os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 
serão um sucesso”
CarLos arthur nuzman

Presidente do Comitê 
organizador dos Jogos oLímPiCos 
e ParaLímPiCos rio 2016

“Não haverá uma obra 
fora do prazo e fora do 

custo. Vamos mostrar que 
as coisas podem ser bem 

feitas neste país”
eduardo Paes

PreFeito do rio de Janeiro

“O Brasil está preparado 
para promover programas 

que incentivem jovens, 
adultos e idosos a praticarem 

atividades esportivas”
george hiLton

ministro dos esPortes

“O Rio de Janeiro está 
passando por um grande 

período de transformação. 
Acredito que surgirá uma nova 
cidade depois das Olimpíadas”

thiers montebeLLo

Presidente do tCmrJ



coNtaNdo com o tce

sEgunda Edição do proJEto mobiliza EstudantEs com trabalhos sobrE 
a importância da participação da população no controlE social

 sociedade tem medo de dizer o errado. Tem muita coisa 
errada que a gente vê e não fala. Tem voz, mas não fala.” 
A declaração pode soar comum aos ouvidos acostuma-

dos às discussões de apelo político e social, mas se agiganta na boca 
da miúda adolescente Isabela Bernardo Bulhões Reis, de 14 anos. 
Aluna do 9º ano do Ciep Candido Portinari, situado em Saracuruna 
– bairro populoso e simples do município de Duque de Caxias – e 
responsável por “botar ordem em casa”, Isabela sempre pensou, ao 
seu jeito, na importância da voz coletiva para imprimir mudanças. 
Mas, reconhece, a leitura da cartilha do projeto ‘Contando com o 
TCE-RJ’ e o debate escolar sobre a atuação do órgão e a preservação 
do patrimônio público lhe despertaram ainda mais a consciência.

“Me fez muito bem conhecer o TCE, saber de suas atribui-
ções e como são gastos os impostos. Muita gente tem medo de 
fiscalizar. Ou então pensa que vai falar, vão ouvir a queixa e não vai 
servir de nada”, especula a estudante, que mora com dois irmãos 
e o pai, motorista profissional.  “O projeto vai me ajudar a reco-
nhecer mais o que é público. Na escola, por exemplo, tudo é nosso, 
sai do nosso bolso. Vou levar isso para sempre”, completa a jovem, 

integrante do grupo de 20 mil alunos do Ensino Médio – e em al-
gumas unidades, do 9º ano do Ensino Fundamental também – da 
rede estadual que participa da segunda etapa do ‘Contando com o 
TCE-RJ’, uma parceria entre o Tribunal de Contas do Estado e a 
Secretaria de Estado de Educação.

 A percepção de Isabela sobre a hesitação da sociedade em apon-
tar fatos que afetam o bem comum não está isolada. “Denunciar, 
apontar falhas, reclamar, é um ato muitas vezes delicado. Com o pro-
jeto, os alunos estão entendendo a necessidade de defender e preser-
var o bem público, além de conhecer o órgão de controle com que eles 
e seus familiares podem se comunicar e buscar ajuda”, observa a pro-
fessora Cristiana Rondão, diretora do Ciep Candido Portinari, para 
quem a informação transmitida pelo projeto é fundamental: “Muitos 
ainda acham que o governo é quem paga tudo, mas explicamos de 
onde vem o dinheiro. A iniciativa é muito interessante”, elogia.

O Ciep Candido Portinari é uma das 37 escolas do estado 
vinculadas à edição 2015 do projeto criado com o objetivo de levar 
informação e cidadania a estudantes e suas famílias. As unidades 
estão localizadas no município de Duque de Caxias e na Zona 

A“

Juventude cidadã

Sob orientação de professores, alunos do Ciep Candido Portinari desenvolvem cartazes com base na cartilha produzida pelo Tribunal
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Oeste da capital fluminense. Os professores 
receberam, em agosto, treinamento especial no 
TCE-RJ. Nos colégios trabalham a cartilha em 
quadrinhos produzida pelo Tribunal de forma 
lúdica, através de atividades teatrais, de leitura, 
canto e poesia, por exemplo. Os melhores tra-
balhos serão premiados pela Corte de Contas.

No Colégio Estadual Diuma Madeira 
Salles de Souza, no Parque Anchieta, o entu-
siasmo com a novidade é tanto que os parti-
cipantes ganharam, inclusive, a chance de re-
ceber avaliações para ajudar em suas notas do 
período. “Teremos o concurso do TCE-RJ e 
um interno em paralelo com prêmios simbó-
licos. E pedimos para os professores avaliarem 
os participantes também”, anuncia a professora 
e agente de leitura Katia Pires. Entusiasta da 
ação, ela buscou envolver a família dos alunos 
com o tema, apresentando a cartilha na reunião de pais e pro-
movendo leitura no Conselho Escola-Comunidade, canal que 
acompanha a vida escolar, pedagógica, administrativa e financeira 

da unidade. “É importante envolver todos 
para que a ação não fique nos trabalhos e 
pare”, ensina a agente, mobilizadora de alu-
nos de todas as turmas do Ensino Médio 
para o projeto.

No Colégio Estadual João Salim Mi-
guel, em Bangu, onde câmeras foram ins-
taladas nas salas de aula para reduzir as 
pichações e depredações do espaço escolar, 
a ideia da direção é ter pelo menos cem 
alunos envolvidos com a iniciativa. Muitos, 
como Alan de Oliveira Santos, 16 anos; 
Amanda Beatriz de Souza, 16; e Tatiana 
Figueiredo da Silva, de 18, todos do 2º ano, 
aderiram de pronto. Para o trio, que agora 
vê a unidade se recuperar dos estragos de 
um passado recente, a preservação do pa-
trimônio é tarefa de todos. “Começamos a 

discutir que o dinheiro que se gasta com uma coisa para jogar fora, 
para destruir, somos nós quem pagamos. Destruir é um absurdo”, 
afirma Amanda, já tomada pela consciência cidadã.

Lançado como experiência piloto no ano passado, o ‘Con-
tando com o TCE-RJ’ nasceu a partir do entendimento da Coor-
denadoria de Comunicação Social (CCS) sobre a necessidade da 
criação de instrumento com linguagem acessível para que jovens e 
crianças entendessem as atividades do TCE-RJ e do controle so-
cial. Surgiu assim a cartilha em quadrinhos, a base do projeto que 
uniu o Tribunal de Contas e a Secretaria de Estado de Educação 
(Seeduc) em parceria inédita com objetivo de transformar os estu-
dantes da rede pública e seus familiares em agentes da cidadania.

Coordenadora da CCS, a jornalista Fernanda Pedrosa parti-
cipou das atividades de capacitação dos professores e agentes de 
leitura selecionados pela Seeduc para desenvolver a edição 2015 
do projeto. Ela destacou ao grupo a importância da iniciativa junto 
às famílias e às comunidades dos alunos. “Através da linguagem 
em quadrinhos temos como chegar aos alunos e suas famílias. A 
ideia é que cada estudante tenha a sua cartilha, para que em casa 
seus irmãos e pais também leiam. O projeto vai além da sala de 
aula. Deve chegar nas localidades onde vivem”, disse.

A capacitação dos professores foi planejada pela equipe da 
assessoria pedagógica da Escola de Contas e Gestão (ECG) e rea-
lizada no final de agosto com palestras explicativas sobre o Tribu-
nal, visita guiada ao Plenário e à ECG, entre outras atividades. A 
agente de leitura Monica Rossini aprovou a iniciativa e defendeu 
a expansão do ‘Contando com o TCE-RJ’. “É preciso fazer isso 
agora para que daqui a 20 anos não se fale a mesma coisa”. Re-
presentante da área de Conteúdo da Seeduc, Fabiano Farias de 
Souza acompanhou o grupo e ressaltou a importância do trabalho 
dos professores e agentes de leitura. “As ações deles fortalecem a 
cartilha. Não é uma mera leitura”.  

Capacitação de professores com 
palestras e visitas guiadas

Entre leituras e debates, estudantes dos colégios Diuma Madeira Salles de Souza (E) e João Salim Miguel decidem qual o trabalho apresentar

Leia a cartilha Contando com o TCE
http://bit.ly/contandoTCE

Ou aponte o  
leitor de QR Code 

de seu celular
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artiGo

ORGULhO DOS 
NOSSOS SERVIDORES

Um estado só é forte com servidores 
valorizados. No Rio de Janeiro, essa pre-
missa não é só uma frase de efeito. Há oito 
anos, iniciamos um amplo programa de 
valorização dos servidores do estado, co-
meçando por adotar, como sistemática, a 
prática da realização de concursos públi-
cos para a contratação de profissionais em 
todos os setores da máquina de governo. 

Esse processo ensejou a criação de 
várias novas carreiras dentro da estrutura 
de cargos do estado, que visaram a melho-
rar o desempenho dos servidores em duas 
grandes frentes: na carreira de gestor pú-
blico e na carreira executiva. O gestor é o 
profissional responsável por formular polí-
ticas públicas, enquanto o executivo trata 
de viabilizar sua implementação por meio 
da máquina administrativa.

Também cuidamos para que o servidor 
fosse constantemente capacitado. Por isso, 
adotamos os adicionais de qualificação, pelos 
quais premiamos o trabalhador que busca 
aperfeiçoar sua formação, realizando cursos 
de graduação, mestrado ou doutorado. 

Da mesma forma, os bônus por alcance 
de metas, que criamos para as áreas de segu-
rança e educação, têm se revertido em be-
nefícios para a sociedade, ajudando a reduzir 
os índices de criminalidade e melhorando a 
posição do estado no ranking de exame do 
Ideb, que passou do 26° lugar para a quarta 
colocação em apenas três anos. 

A crise que se abate sobre o País exi-
ge muita criatividade dos governantes. No 
Rio de Janeiro o desafio é ainda maior, 

dada a dimensão da queda da arrecadação 
causada pela redução dos royalties do pe-
tróleo. Temos em 2015, o maior déficit en-
tre os estados brasileiros, R$ 13,5 bilhões. 

Quero chegar ao final deste ano com 
o déficit zerado, e isto não será possível 
sem a competência e a qualidade da nossa 
equipe. Contei com a ajuda decisiva dos 
servidores que, além de leais num mo-
mento de dificuldade, foram criativos para 
a solução de problemas que não podem 
esperar o fim da crise.

Estou convencido que o estímulo ao 
talento individual do servidor é a chave 
para um estado eficiente e forte, onde as 
demandas da sociedade são atendidas pron-
tamente. Por isso, lançamos recentemente o 
Prata da Casa, um programa de valorização 
criado para identificar e dar visibilidade a 
talentos do quadro de funcionários. 

Mais de 3.300 servidores em todas as 
áreas da administração se inscreveram para 
participar da seleção do programa, que re-
sultará na criação de um banco com até 40 
pessoas que, ao final do processo, vão ser 
alocadas em áreas-chaves para ajudar no 
desenvolvimento do Rio de Janeiro. 

Nessa luta pela capacitação cons-
tante do servidor, devo reconhecer, o 
Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro (TCE-RJ) tem sido um gran-
de parceiro do governo do estado. Em 
agosto, participei, com muita alegria, da 
inauguração de um moderno centro de 
formação e aprimoramento de gestores, 
a Escola de Contas e Gestão (ECG), 
que vai ajudar nossos administradores a 
aperfeiçoar a conduta pautada na trans-
parência e responsabilidade fiscal com as 
contas públicas.

Foi graças à excelência do corpo 
técnico do TCE-RJ que materializamos 
o pleito ao Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, solicitando a liberação, para 
o caixa estadual, de recursos do Fundo 
de Depósito Judicial, para o pagamento 
das contas do governo e, assim, diminuir 
o déficit. 

Mesmo em um momento de grave 
crise, assumimos o compromisso de man-
ter os pagamentos dos servidores em dia, 
em especial, os salários dos aposentados 
e pensionistas. Tenho muito orgulho do 
nosso quadro de servidores, e vou traba-
lhar incansavelmente para manter e am-
pliar todas as conquistas.

Luiz Fernando Pezão 
é formado em Economia e 
Administração. Na política desde 
os 27 anos, foi vereador e prefeito 
de Piraí por dois mandatos e 
vice-governador e secretário de 
Obras do Rio de Janeiro

Marco Antonio Teixeira/P. Guanabara

“Estou convencido que 
o estímulo ao talento 

individual do servidor é 
a chave para um estado 

eficiente e forte”

“Devo reconhecer, o 
TCE-RJ tem sido um 
grande parceiro do 
governo do estado”

luiz FerNaNdo pezão
govERnAdoR do EsTAdo do Rio dE JAnEiRo 
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momeNto cultural

poema de 
amor aorio

Rio de Janeiro com seus con-
tornos inigualáveis e seu povo 
simpático foram a grande ins-

piração dos participantes do VI Concur-
so de Fotografia do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), 
que neste ano teve como tema ‘Olha que 
coisa mais linda’. Uma turma que revi-
rou os arquivos ou saiu por aí, num doce 
balanço a caminho do mar, da Lapa, do 
Corcovado, do Pão de Açúcar, do Ma-
racanã, entre tantos cantos vasculhados, 
disposta a registrar uma cena bonita, um 
ângulo diferenciado. O resultado é um 

poema de amor à Cidade Maravilhosa, 
escrito através de imagens belíssimas, 
como a da servidora Letícia Pinto Vi-
nhas, da Secretaria-Geral de Planeja-
mento (SGP), primeira colocada por 
indicação do júri técnico. 

Foi da vizinha Niterói que Letícia 
capturou os contornos do Sumaré, do Cor-
covado e do Pão de Açúcar, banhados por 
luz filtrada pelo fim de tarde. “Estava na 
praia do Sossego, em Niterói, com o meu 
marido. Ele queria ir embora e eu falava 
‘espera, não posso perder essa luz’. Fiz a 
foto com uma câmera amadora e o resulta-

Oaos 450 anos, a cidadE 
maravilhosa E sEu povo 
alEgrE E dEscontraído 

dEspErtam talEntos 
no vi concurso dE 

fotografia do tcE-rJ.  
dozE trabalhos  

ilustram calEndário 
dE 2016

1º lugar - JÚri técnico  Sossego  LetíCia Pinto vinhas
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momeNto cultural

do foi profissional. Como gostei muito dela 
e ela tinha a ver com o tema do concurso, re-
solvi participar”, conta Letícia (SGP), dona 
de habilidade ímpar com as lentes: já deu 
aulas de fotografia e faturou outro primeiro 
lugar no concurso do TCE, em 2013. 

Promovido pelo Momento Cultural do 
TCE-RJ em parceria com a Associação de 
Servidores do Tribunal (Astcerj), o concur-
so recebeu a inscrição de 24 imagens e 12 se 
classificaram para a disputa final. Integrantes 
do júri técnico, os fotógrafos profissionais 
Rafael Wallace, Rony Maltz e Dalton Valé-
rio elegeram as fotos de Letícia e de Georgia 
Campos de Almeida, da Procuradoria-Geral 
do TCE-RJ (PGT), e de Heron Guatiello de 
Oliveira, da Assessoria de Desenvolvimento 
de Sistemas (ADS), como as três melhores. 
Já a votação popular consagrou a imagem de 
Ana Alice Gazal, da Coordenadoria Setorial 
de Compras (COM).

Curadora do Momento Cultural, 
Monica Chateaubriand avalia que a se-
quência anual do concurso vem trazendo 
boas surpresas: “A qualidade das fotos está 
melhorando a cada concurso e o interesse 
das pessoas, aumentando”. Outro ponto 
favorável, apontam Monica e Sávio Araújo 
Ribeiro, presidente da Astcerj, é o incenti-
vo à integração dos servidores. “Passamos 
80% do nosso dia no ambiente de trabalho. 
Por isso, a importância dessa integração”, 
observa Sávio.

Além de premiar as fotos que con-
quistaram as três primeiras colocações e a 
imagem escolhida por voto popular com 
tablets, HD externo e caixa de som bluetoo-
th, o concurso também permitiu que as 12 
primeiras colocadas fiquem em exposição 
ao longo de 2016, pois ilustram o calendá-
rio do Tribunal do próximo ano. 

2º lugar - JÚri técnico  Orla em movimento  georgia CamPos de aLmeida

3º lugar - JÚri técnico  Vida de carioca é uma corda 
bamba, mas é linda de viver...  heron guatieLLo de oLiveira

Júri técnico
dalton valério 
Fundador da 
agência Foto in 
Cena. Fotografa 
profissionalmente 
desde 1994. 
Exerce atividades 
de fotojornalismo 
documental, 
institucional e moda

rafael Wallace 
Fotógrafo e editor 
de fotografia 
da Assembleia 
Legislativa do 
Rio de Janeiro. 
Fotografou para 
diferentes veículos 
como O Dia e 
Globoesporte.com

rony maltz 
Professor de 
fotografia no 
Atelier da Imagem, 
produtor da 
empresa Abrasiva 
de projetos de 
fotografia, fotógrafo 
freelancer da Folha 
de S. Paulo
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1º lugar - JÚri popular  O entardecer ana aLiCe gazaL

A inédita experiência do projeto 
Mediação de Conflitos com a peça 
‘Amblleblla, The Musical’ conquistou 
os servidores do Tribunal e o público. 
Desenvolvida a partir de sugestões 
dos funcionários e encenada por sete 
deles, a peça abordou os conflitos  
de relacionamento a partir da 
produção de um filme. A aprovação 
foi tanta que nova peça já começa a 
ser produzida. 

Curadora do Momento Cultural, 
Monica Chateaubriand comemora 
o engajamento à iniciativa. “As 
pessoas entenderam a importância da 
mediação de conflitos, que tem um 
ingrediente ético, sempre trabalhado 
nas iniciativas do Momento 
Cultural”, avalia.

Mas o projeto de Mediação de 
Conflitos não foi o único a arrancar 
aplausos. As Rodas Literárias, 
como a que debateu a obra do 
argentino Jorge Luis Borges, e 
Filosóficas, onde a história do 
pensamento político ocidental 
fomenta discussões, se unem aos 
shows que vêm lotando o auditório, 
como aconteceu com o de Jaques 
Morelenbaum. E preprare-se: 
dezembro é o mês do concurso 
Canta TCE.

Peça de teatro, rodas 
com debates e shows 
conquistam público

Abaixo, as demais imagens que ilustram o calendário do TCE-RJ de 2016
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por deNtro do tce

plaNo estratéGico 2016-2019

provado pelo Conselho Superior de Administração, em 
sessão realizada no dia 13 de agosto, o Plano Estratégi-
co do TCE-RJ (PET) para o quadriênio 2016-2019 foi 

elaborado por uma comissão formada por servidores de diferentes 
setores do Tribunal com o seguinte desafio: analisar a instituição sob 
os mais diversos ângulos e traçar metas para o aprimoramento de 
suas ações de fiscalização e controle, assegurando a transparência de 
informações e uma maior proximidade com a sociedade.

“Um dos principais pilares da boa governança é o Plano Estra-
tégico. Trata-se de uma ferramenta de planejamento que tem por 
finalidade direcionar os recursos da instituição para o atingimento 
de objetivos e metas prioritárias que trarão maior efetividade para a 
solução dos problemas diagnosticados. O PET não é estático. Por 
se basear na análise de cenários possíveis e nos ambientes interno e 
externo, torna-se um processo contínuo e suscetível a revisões peri-
ódicas, a fim de se corrigirem os rumos quando necessário”, destaca 
o titular da Secretaria-Geral de Planejamento (SGP), José Roberto 
Pereira Monteiro.

O secretário esclarece que as revisões periódicas terão como 
base eventuais modificações do cenário externo que possam afetar 
o TCE-RJ e a análise dos resultados dos programas e projetos 
desenvolvidos, por meio da medição dos indicadores estratégicos 
de desempenho.

Sob a coordenação do Núcleo Estratégico da SGP, a comissão 
do PET 2016-2019 iniciou os trabalhos definindo a missão, a vi-
são e os valores a serem observados pelo Tribunal no desempenho 
de suas ações. Com base neste tripé, o passo seguinte foi traçar os 

objetivos estratégicos e, na sequência, os programas estratégicos 
a eles vinculados. Nesta fase, os integrantes da comissão atuaram 
como multiplicadores do processo junto aos seus colegas de traba-
lho, para ampliar ainda mais a troca de ideias.

A campanha de divulgação do documento está em desenvol-
vimento nos âmbitos interno, para que haja maior engajamento do 
quadro de pessoal diante dos novos desafios propostos, e externo, na 
busca pela maior compreensão da sociedade em relação ao trabalho 
exercido pelo Tribunal.

Consulta aos servidores
A comissão do PET 2016-2019 se reuniu, semanalmente, de 

janeiro a julho deste ano. A experiência aperfeiçoou a fórmula cola-
borativa adotada na elaboração do PET anterior. Na primeira ges-
tão do conselheiro Jonas Lopes na Presidência do Tribunal, houve 
uma consulta inédita aos servidores sobre sugestões para o Plano 
2012-2015. Com isso, reivindicações antigas tornaram-se realidade, 
resultando em significativos avanços institucionais, como a adoção 
do processo eletrônico, a criação da Ouvidoria, o projeto de gestão 
de pessoas por competências e a realização de dois concursos públi-
cos (em 2012, para analistas e técnicos e, este ano, para auditores).

 “A construção do PET 2016-2019 de forma colaborativa é de 
grande importância para legitimar as propostas, já que, incentiva-
dos e comprometidos, os servidores se sentem contribuindo para o 
atendimento dos objetivos institucionais do TCE-RJ”, afirma Ra-
fael Queiroz Gonçalves, analista de Controle Externo da Diretoria-
-geral de Informática e um dos membros da comissão.

A

Elaborado com sugEstõEs dos 
sErvidorEs, proJEto dE mEtas 
E açõEs do tribunal para o 
próximo quadriênio rEforça 
aprimoramEnto da fiscalização, 
açõEs dE transparência E 
aproximação com a sociEdadE

futuroCaminho para o
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Datado do século XIX, o belo prédio situado no número 173 da Praça da República guarda tesouros do País há quase 150 
anos. Por mais de um século a edificação abrigou a Casa da Moeda do Brasil e, desde 1985, resguarda a história da Nação 
como sede do Arquivo Nacional. Por trás das imponentes paredes e da cantaria estão protegidos documentos originais, 
como a Lei Áurea e a Constituição de 1824, fotografias, negativos, filmes, arquivos sonoros, mapas, registros de imigrantes, 
projetos de urbanização e obras de saneamento dos primeiros anos do século XX, relatórios dos órgãos de censura e 
entidades que compunham o aparato de repressão às lutas políticas, documentos do regime militar, arquivos particulares 
como os de Floriano Peixoto, João Goulart e da família Ferrez, por exemplo. Riqueza ímpar no coração do Centro do Rio.
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Você fala  
conosco por aqui!
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Canal aberto para o  
cidadão fazer reclamações, 

críticas, sugestões, elogios e 
pedidos de orientação

0800 025 3231

www.tce.rj.gov.br

ouvidoria@tce.rj.gov.br


