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GOVERNADOR DE 
PERNAMBUCO É CONVIDADO 
A PARTICIPAR DO XXVII 
CONGRESSO DOS TCS

O governador do Estado de 
Pernambuco, Eduardo Campos, 
disse que irá agendar a sua 
presença no XXVII Congresso dos 
Tribunais de Contas do Brasil. O 
convite foi feito no último dia 13, 
no Palácio do Campo das Princesas, 
em Recife, pelos presidentes da 
Atricon e do TCE-PE, conselheiro 
Antonio Joaquim e conselheira 
Teresa Duere, e pelos conselheiros 
pernambucanos Valdecir Pascoal e 
Marcos Loreto. Leia mais AQUI!

HOSPEDAGEM

Já está no hotsite a relação 
de hotéis disponíveis para 
o XXVII Congresso dos TCs. 
Acesse e negocie com a 
agencia oficial do evento, 
Allianza Turismo, a sua 
estadia e transfer. Saiba mais 
AQUI! Acesse e Confira!

PROGRAMAÇÃO 
PRELIMINAR

Já está disponível no hotsite 
do Congresso dos TCs uma 
PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR de 
todos os debates previstos para 
os dias 3, 4, 5, e 6 de dezembro. 
As presenças dos palestrantes e 
das autoridades convidadas serão 
confirmadas nos próximos meses e 
divulgadas nesse jornal. Aguardem!

INSCRIÇÕES ABERTAS

Estão abertas as inscrições para 
o XXVII Congresso dos Tribunais 
de Contas do Brasil, que será 
realizado entre os dias 3 e 6 de 
dezembro, na cidade de Vitória 
(ES). Para garantir a qualidade 
do atendimento durante o 
evento é imprescindível que 
os participantes preencham 
TODOS os campos da ficha 
de inscrição.
Inscreva-se AQUI! 

DESCUBRA O ESPÍRITO SANTO 

Se você nunca visitou o Estado do Espírito Santo e 
tem curiosidade em saber o que lhe aguarda em 
dezembro, não deixe de clicar no menu DESCUBRA 
O ESPÍRITO SANTO do hotsite do Congresso dos TCs. 
Conheça a história, geografia, economia, pontos 
turísticos e comidas típicas do Estado por meio do 
texto, vídeo e fotos da página. É de encher os olhos, 
confira!

XXVII Congresso dos
Tribunais de Contas do Brasil
3 a 6 de dezembro de 2013 - Vitória/ES

Faltam 92 dias para o 
XXVII Congresso dos 

Tribunais de Contas do Brasil
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