
AGENDA DA SEMANA

12/07 - A Atricon assina termo de cooperação com o 
Ministério de Desenvolvimento, Indústrias e Comércio e com o 
Fórum Permanente de Micro e Pequenas Empresas, passando a 
integrar essa organização. Também assinam o termo o Instituto 
Rui Barbosa e a Frente Nacional de Prefeitos. 

O objetivo do Fórum é promover micro e pequenas empresas, 
incentivando o cumprimento de legislação que determina 
tratamento especial para essas empresas em compras 

ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA

A Atricon, o Instituto Rui Barbosa e o TCU, com 
apoio do Programa Promoex e do Conselho Federal 
de Contabilidade, realizam de 15 a 17 de agosto, 
em Brasília-DF, Encontro Nacional sobre Atividades 
de Inteligência de Controle Externo. O evento 
contará com a participação da Agência Brasileira 
de Inteligência (Abin) e objetivará disseminar 
conceitos, metodologias, boas práticas e resultados 
de atividades de inteligência na fiscalização da 
gestão dos recursos públicos. 
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo 
site do IRB aqui. Cada Tribunal de Contas poderá 
inscrever até três participantes da área técnica. 
O evento tem como público-alvo conselheiros, 
auditores substitutos de conselheiros, procuradores 
de contas e técnicos de controle externo.

20 anos de Atricon
Será no dia 16 de agosto, uma quinta-feira, no Salão 
Centro de Convenções Hotel Naoum Plaza, em Brasília 
(DF), a comemoração do aniversário de 20 anos da 
Atricon. Um jantar especial para conselheiros, auditores 
substitutos de conselheiros, ministros e auditores 
substitutos de ministro e convidados.
O convite está assinado pelos conselheiros ex-presidentes 
Flávio Regis Xavier de Moura e Castro, Carlos Pinna de 
Assis, Victor José Faccioni e Salomão Ribas Junior e pelo 
presidente Antonio Joaquim. 
A diretoria da Atricon aproveitará a festividade para 
homenagear o ministro presidente do TCU, Benjamim 
Zymler e o ministro presidente do STF, Carlos Ayres Britto.

A Atricon negociou com o Hotel Naoum uma tarifa 
especial para aqueles que decidirem participar do jantar 
e hospedar no próprio hotel. 
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