
CONTANDO COM O





O que faz o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ)? 
Que importância ele tem para a vida das pessoas? Como o cidadão 
pode acompanhar o nosso trabalho? 

Foi para responder a estas e outras perguntas que lançamos, com 

adolescentes. 

A ideia é mostrar de que maneira, através de um trabalho técnico 

melhorar a vida da população.

Esta revista em quadrinhos também se propõe a ajudar os 

aula. Com ela, é possível desenvolver nos jovens estudantes o 

Pois é assim, exercendo a nossa cidadania, que vamos mudar o 
mundo. A começar pelo nosso bairro, nossa cidade, nosso estado. 

Jonas Lopes de Carvalho Junior
 Presidente do TCE-RJ
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Entre em contato com a Ouvidoria:

• Por correspondência via postal

• Pelo telefone 0800 0 25 3231

• Pelo e-mail ouvidoria@tce.rj.gov.br

• 

• No site do TCE www.tce.rj.gov.br 

• 

MANIFESTE-SE



A Ouvidoria adotará, de imediato, providências ao 
tratamento e atendimento das manifestações, bem como 

gerenciamento de dados, quando receberão numeração 

• 
e endereço completo do autor, visando ao 
encaminhamento de resposta;

• 

• ser apresentadas com clareza, contendo informações 
sobre o fato e as circunstâncias.

dias, que será reduzido, sempre que possível, ou ampliado, 
em função da complexidade da matéria.

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

que auxilia a transparência e o controle social, bem como o 

Como importante instrumento gerencial e estratégico para 

da gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

com a Ouvidoria, apresentando manifestação quanto aos 



TCE:

Fernanda Pedrosa
Coordenadora-geral de 
Comunicação Social, 
Imprensa e Editoração

Daniel Tiriba
Direção de arte 

Elaine Faria de Melo
Consultoria técnica

Coordenadoria-Geral de 

E-mail: ccs@tce.rj.gov.br

www.tce.rj.gov.br

Design e diagramação

Colaboraram:

Mayo Ornelas 
Personagens* e Ilustrações

Gabriel Mendes
Roteiro e redação

Alexandre de Paula
Texto Inicial

com a vida real terá sido mera coincidência.
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