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TRANSFER

Todos os congressistas 
terão a garantia dos 
serviços de transfer 
aeroporto-hotel-
aeroporto e hotel-
evento-hotel. Para 
tanto, basta informar 
na ficha de inscrição as 
informações dos voos 
de ida e volta e local 
de hospedagem. Para 
atualizar inscrição já 
realizada, clique AQUI, 
informe o número do 
CPF e endereço de 
e-mail para incluir as 
informações faltantes.

HOSPEDAGEM

As vagas nos hotéis 
NÃO estão esgotadas! 
Para garantir a 
estadia de todos os 
participantes do 
XXVII Congresso dos 
TCs, a Agência Oficial 
do evento reservou 
vagas em todos os 
hotéis sugeridos no 
hotsite. Entre em 
contato com a Allianza 
Tur pelos telefones 
(27) 3315-4333 e 
9292-9413. 

Duas chapas irão disputar a 
eleição da Diretoria da Atricon

Duas chapas foram registradas para 
disputar a eleição para a renovação da 
Diretoria da Atricon. A primeira é liderada 
pelo atual 2º Vice-Presidente da Atricon 
e Vice-Presidente do TCE-PE, Conselheiro 
Valdecir Fernandes Pascoal, e, a segunda, 
pelo atual 1º Vice-Presidente do IRB, 
Conselheiro Júlio Assis Corrêa Pinheiro 
(TCE-AM). A eleição será realizada durante 
o XXVII Congresso dos TCs. Confira AQUI a 
composição completa das chapas!

BALANÇO

Exatas 505 pessoas já se inscreveram para participar 
do XXVII Congresso dos TCs do Brasil – a ser 
realizado entre 3 e 6 de dezembro. Outros 278 
coralistas e 11 Corais também estão inscritos para 
participar do IV Encontro de Coras de TCs. 
Um bom evento à todos!

Chapa 1

Chapa 2

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

FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO!

Ministros, conselheiros, ministros e 
conselheiros substitutos e procuradores de 
contas, auditores, técnicos e assessores de 
comunicação de TCs: ainda está em tempo 
de efetuar inscrição para participar do XXVII 
Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil! 
Clique AQUI, preencha formulário e garanta 
sua presença!

Faltam 9 dias para o 
XXVII Congresso dos 

Tribunais de Contas do Brasil
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