SECPLAN

TRAGA SUA FOTO DE FÉRIAS, ANIVERSÁRIOS, TRABALHOS QUE VOCÊ FAZ,
FATOS QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTES... PARA PUBLICAÇÃO NO
JORNAL MURAL.

TREINAMENTO EM

P

CONTATO: RAMAL 9027 – PELA MANHÃ

BPM

E
N

PARTICIPE!!!!

GESTÃO
DE PROCESSOS
ORGANIZACIONAIS
Com grande sucesso, foi concluído
o treinamento básico de BPM
(Business Process Management),
envolvendo mais de 60 (sessenta)
servidores representantes de
todas as unidades do TCE.
Com o objetivo de reduzir custos,
eliminar tarefas desnecessárias e
incrementar seus resultados a
equipe estudou e refletiu sobre
como se desenvolvem e se
relacionam os diversos processos
de trabalho do TCE-GO e sobre a
necessidade de medir o tempo, os
recursos e os custos de tais
processos, identificando gargalos
e possibilidades de melhoria de
seus resultados.
A capacitação foi promovida pela
Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Organizacional,
em parceria com o Instituto
Leopoldo de Bulhões e com o
apoio da Gerência de
Administração.
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Vale da Lua
A Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso
de Goiás, guarda uma atração um tanto
curiosa. Imagine que as formações
rochosas do Vale remetem à superfície
lunar. Além de uma paisagem espetacular,
o Vale da Lua ainda conta com grutas e
piscinas naturais.

QUESTIONÁRIO

Monte Roraima
Localizado entre o Brasil, a Venezuela e
a Guiana, o Monte de Roraima é um dos
lugares mais lindos do norte do país.
Entretanto, se você tem ideia de visitá-lo
é importante lembrar que não dá pra
chegar até lá indo pelo Brasil. O turista
brasileiro precisa ir até a Venezuela para
chegar no monte.

INSTITUTO RUI BARBOSA
E s t á d i s p o n í v e l n o P o r t a l N a c i o n a l d o s Tr i b u n a i s d e C o n t a s
(www.controlepublico.org.br) e no site do Instituto Rui Barbosa
(www.irbcontas.org.br) o questionário contendo a pesquisa que está sendo
realizada pelo IRB sobre o perfil dos servidores dos tribunais de contas do Brasil. O
objetivo é mapear as demandas por capacitação dos técnicos dos tribunais
subnacionais.

Jalapão

Como responder a pesquisa

Parque Estadual do Jalapão está
localizado entre a Bahia, o Maranhão e
o Piauí. É considerado um dos cenários
que mais representa o sertão do
Brasil. As dunas, poços e a vegetação
de cerrado fazem do Jalapão o deserto
brasileiro.

Para responder às perguntas do Perfil dos Servidores, é preciso fazer login no
Portal Nacional dos Tribunais de Contas - Controle Público. Caso ainda não possua
cadastro, o servidor deve escolher a opção "cadastre-se", no canto superior
esquerdo da tela. Informações serão de uso sigiloso e exclusivo do Instituto Rui
Barbosa com o intuito de divulgar cursos, eventos e notícias de interesse dos
Tribunais de Contas. Serão aceitos apenas e-mails institucionais com "@tc".

Inhotim
Brumadinho guarda um dos maiores
tesouros brasileiros, o Centro de Arte
Contemporânea Inhotim. A fazenda do
empresário Bernardo Paz é considerada
o maior centro de arte a céu aberto da
América Latina. Está localizada a 60 km
de Belo Horizonte.

DICA DE LEITURA
Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira
ergueram, em pouco mais de quatro décadas, o maior
império da história do capitalismo brasileiro e ganharam
uma projeção sem precedentes no cenário mundial. Nos
últimos cinco anos eles compraram nada menos que
três marcas americanas conhecidas globalmente:
Budweiser, Burger King e Heinz. Tudo isso na mais
absoluta discrição, esforçando-se para ficar longe dos
holofotes. A fórmula de gestão que desenvolveram,
seguida com fervor por seus funcionários, se baseia em
meritocracia, simplicidade e busca incessante por
redução de custos. Uma cultura tão eficiente quanto
implacável, em que não há espaço para o desempenho
medíocre. Por outro lado, quem traz resultados
excepcionais tem a chance de se tornar sócio de suas
companhias e fazer fortuna.
Sonho grande é o relato detalhado dos bastidores da
trajetória desses empresários desde a fundação do
banco Garantia, nos anos 70, até os dias de hoje.
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Jericoacoara

CHOCOLATE QUENTE CREMOSO

Já foi um lugar escondidinho do Ceará,
de difícil acesso, mas hoje é um dos
lugares mais desejados de brasileiros e
estrangeiros. Eleita uma das praias mais
bonitas do planeta, Jericoacoara poder
ser considerada um paraíso.

INGREDIENTES:
02 xícaras de leite
03 colheres de sopa de chocolate em pó 2 Frades
04 colheres de sopa de açúcar
01 caixinha de creme de leite
01 pau de canela

Fernando
de Noronha
Não é segredo pra ninguém que
Fernando de Noronha é um dos
lugares mais belos do país e por isso é
um dos destinos mais procurados
pelos brasileiros e estrangeiros que
visitam o Brasil.

DIÁRIO DE BORDO

MODO DE FAZER:
Em um liquidificador, bata o leite com o chocolate em pó e
açúcar.
Despeje em uma panela com a canela e leve ao fogo baixo,
mexendo sempre até ferver.
Desligue, adicione o creme de leite e mexa até ficar
homogêneo.
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