
ENCONTRO NACIONAL

A Atricon, o IRB e o Sebrae definiram a realização do encontro 
nacional sobre Desenvolvimento Econômico e a aplicação da 
Lei Complementar nº123/2006 para 24 de outubro, em Brasília. 
Entre outras determinações, a legislação orienta o tratamento 
diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte 
em compras governamentais. O evento irá reunir dirigentes de 
Tribunais e Escolas de Contas e do Sebrae. Esse projeto ainda 
prevê encontros regionais em 2013.

OLIMPÍADAS

Iniciou neste domingo (02), e 
segue até 8 de setembro, a 3ª 
Olimpíada dos Servidores dos 
Tribunais de Contas do Brasil nas 
cidades de Caldas Novas e Rio 
Quente, em Goiás. O evento, que 
deve contar com a participação 
de mil pessoas, objetiva 
incentivar a prática de esportes 
e melhorar a qualidade de vida 
dos servidores. Acompanhe a 
competição acessando banner no 
site da Atricon, que é uma das 
patrocinadoras do evento.

NOVA CONTABILIDADE

“Os Tribunais de Contas têm condições de dar efetividade ao processo de 
adoção da nova contabilidade”, disse o presidente da Atricon, conselheiro 
Antonio Joaquim, reiterando o compromisso da entidade em orientar as 
instituições de controle externo a atuarem como instrumentos indutores do 
processo de mudança junto aos órgãos públicos. A manifestação foi feita no dia 
29, durante o II Fórum Nacional de Contabilidade Pública, um dos vários eventos 
do 19 Congresso Brasileiro de Contabilidade. O congresso reuniu mais de 6 mil 
contabilistas em Belém (PA).
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III OLIMPÍADA DOS SERVIDORES 

DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

CALDAS NOVAS  

GOIÁS - BRASIL

www.olimpiadatcontas2012.com.br

REALIZAÇÃO
APOIO

02 A 08 DE SETEMBRO DE 2012

FUTEBOL SOÇAITE  - FUTSAL - BASQUETEBOL - VOLEIBOL - TÊNIS DE MESA  

BOLICHE - PÔQUER- TRUCO - TÊNIS DE CAMPO - PEBOLIM - VÔLEI DE PRAIA  

SINUCA - PESCA - DOMINÓ - XADREZ - CORRIDA RÚSTICA (5KM)  CORRIDA 

RÚSTICA (10KM) - NATAÇÃO MASCULINO - NATAÇÃO FEMININO

http://www.atricon.org.br
http://www.editoraforum.com.br/ForumCultural/forum-brasileiro-controle-interno-auditoria-administracao-publica/

