
Com auditório lotado e sucesso de público, o Coral TCE-GO apresentou o show 
denominado “Um passeio Musical pelos Anos 60”.
No repertório, músicas que marcaram a época, como as nacionais Cantiga por Luci-
ana, Garota de Ipanema, A Praça, e internacionais, California Dreamin’s, Yesterday,
Moon River, dentre outras.
HISTÓRIA - O Coral TCE-GO foi criado em maio de 2005, com o incentivo da musi-
cista Alba Lucínia de Castro Dayrell. Atualmente é composto por 26 coralistas, entre
servidores ativos, aposentados e colaboradores.
O grupo vem realizando, principalmente nos últimos anos, um relevante trabalho em 
prol da visibilidade e da imagem do Tribunal de Contas junto ao público interno e a 
sociedade. Por outro lado, também tem dado oportunidade de desenvolvimento das
habilidades dos servidores.
CD – Com repertório bastante variado, incluindo MPB, samba, bossa nova, marcha, 
bolero, regional e outros estilos, o Coral TCE-GO lançou, em setembro de 2011, seu
primeiro CD.

...hoje quero falar de uma mulher especial, que é minha mãe, e 
de uma de suas marcantes virtudes: a coragem. Penso que ser 
corajoso é escolher o caminho certo, quando este é o mais 
difícil. E isso não tem muito a ver com glória. Somente quando 
um desafio se apresenta, a bravura se mostra para receber o 
prêmio da missão cumprida ou da consciência tranquila. A 
mulher a que me refiro, teve que ser corajosa, porque tinha 
medo...medo... Isso mesmo, quem disse que coragem é o contrário do 
medo? Temer algo, na verdade, pode ser o primeiro passo de
uma alma corajosa.
 Assim, de babá e passadeira em tempo de energia a motor, 
ela passou nos anos de 1950, a aprendiz de enfermeira. Com 
o medo de quem não estudou, viu na oportunidade dada pelo 
médico, que era seu patrão nas atividades domésticas, a cora-
gem de enfrentar o desafio de ter uma vida melhor. Na enfer-
magem, teve seu grande legado. Quantos ‘nasceram em seus 
braços’!!? Até hoje, meus irmãos e eu, ouvimos palavras elo
giosas e que muito nos honram, de quem passou pelo Hospital 
Nossa Senhora do Carmo ou teve um parente ali tratado, com 
a assistência daquela que personificava a palavra cuidado. 
A vida lhe deu, assim como a cada um dos que passam por 
este mundo, desafios, alegrias e tristezas. E ela escolheu o 
caminho corajoso do trabalho, da honestidade, da crença no
futuro.
... Li em algum lugar que o ator John Wayne, famoso por seus 
papéis de valentão em filmes de westerns, teria dito: “Ter cora-
gem é estar morrendo de medo, e mesmo assim montar no 
cavalo e ir à luta.”. Melhor definição impossível. Muito adequa-
da para a estória da valente Ivonete. Houve um período de 
nossa infância, que papai tinha o ofício de caminhoneiro e 
mamãe teve que nos criar, praticamente sozinha.
... A coragem é uma espécie de elegância, de compostura nat-
ural da alma, que mamãe sempre teve, já que não fora criada 
com muita fineza e nem é dada a... frescuras. Além da dura 
rotina de trabalho no hospital e da lida doméstica, minha mãe 
sempre tinha outras atividades, para ajudar nas despesas.

... Como não pode estudar muito, mamãe resolveu voltar aos 
estudos à noite. Depois de dias extenuantes, ela vestia o uni-
forme com saia cáqui e blusa branca, igual ao nosso e ia à 
escola. Primeiro no Grupo Escolar José Cândido, depois no 
Ginásio Senador. Enquanto ela fazia a quinta série ginasial, eu 
cursava a sétima. Além de todas as suas outras atividades, a 
escola era um sacrifício, físico e mental. Aconselhada por duas 
dede suas (também minhas) professoras, ela resolveu parar. A 
mesma coragem que teve para retomar os estudos, a vida lhe 
exigiu ter, para deixá-los. Mal sabia ela, que já era doutora em 
muitíssimos outros saberes e vivências.
Impossível deixar de falar de algumas delícias que nos deixam 
de boca cheia d’água e que sua cozinha ainda exala: Sopa de 
macarrão grosso, só com extrato de tomate e feijão. Banana 
nanica cozida com açúcar e canela, para o café da manhã! 
Mandioca frita, servida com manteiga de leite e café, no lanche 
da tarde. Canjicada. Doce de manga verde. Pirão de farinha de 
mandioca e ovo. Rabada, que o papai dizia: ninguém faz igual! 
TortaTorta de bolacha. Biscoito de queijo com batata. Mané pelado. 
E o bolo “areia”? Quando das visitas das netas, um bolo para 
cada uma!!
Pensei bastante para escrever este Olhar. Tão difícil escrever 
em duas laudas, algo simples e carinhoso para alguém que 
merece uma enciclopédia. Pincelei três ou quatro verbetes... 
Às vezes a gente erra, às vezes acerta. Apaga, refaz, tenta de 
novo. Demorou até eu perceber que o texto, como tudo na 
vida, é uma construção. Assim como a coragem, que poderia 
ser o nome de minha mãe. É preciso continuar, escolher e 
corajosamentecorajosamente lutar contra as circunstâncias, contra os outros, 
contra o medo de nós mesmos. A coragem é também um salto 
de fé, uma aposta de que as coisas podem dar certo.

Saúde, paz e... obrigada, mamãe coragem!!

PS: trechos da carta escrita por Jaqueline Gonçalves em 
março de 2014 à sua mãe Ivonete que faleceu em junho de
 2014.

O Jornal Mural Acontece é 
um veículo de comunicação interna 

do TCE-GO.

A Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu uma série de recomendações para que os pais saibam a melhor maneira de proteger 
seus filhos durante a realização de um evento com aglomeração de pessoas. Segundo a médica pediatra e servidora do TCE-GO 
Elídia Santillo, a medida é importante, principalmente em função da realização da Copa do Mundo este ano e das Olimpíadas no
Brasil, em 2016.  
Visando a proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes nos estádios, recomenda:

1) Crianças menores de 3 anos não devem ser 
levadas aos jogos, porque não têm capacidade 
de concentração para o tempo de uma partida de 
futebol.

2) Menores de 18 anos devem sempre ir aos
jogos acompanhados de um adulto .

3)3) Crianças e adolescentes devem procurar ficar 
nos setores mais seguros dos estádios, onde 
houver cobertura para proteção do sol ou da 
chuva. Nas arquibancadas há maior risco de
quedas, traumas e brigas.

4) A presença de crianças deve ser evitada em

jogos de final de campeonato ou com muita 
rivalidade, pelo maior risco de tumultos e brigas.

5) Tenha sempre água em mãos e evite comprar 
alimentos de procedência desconhecida, devido
ao risco de intoxicação alimentar.

6)6) Após a finalização do jogo, vale a pena aguar-
dar (sentados) até a saída da maioria das 
pessoas.

7) Crianças e adolescentes, assim como qual-
quer adulto, não devem utilizar e devem manter-
se afastados de fogos de artifício, que causam 
queimaduras, ferimentos e até mutilações.

8) Todas as crianças e adolescentes devem ser 
instruídos a jamais arremessar qualquer objeto
dentro de um estádio.

9) O adulto deve prestar muita atenção para não 
se separar da criança e não perdê-la na multidão, 
atentando ainda para o risco dela ser levada por
estranhos.estranhos.

Observar as normas de segurança e a super-
visão constante, independente do local e da 
comemoração, é a melhor forma de prevenir 
acidentes!

Florianópolis-SC sediou o 16º Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Púbi-
cas (Sinaop) e a 4ª Oficina Internacional, com o tema “Desafios da infraestrutu-
ra: do planejamento à execução”. O TCE de Goiás foi representado por Zaquia 
Sebba e Daniel Menezes Brandão, que apresentaram a experiência do labo-
ratório móvel de obras rodoviárias, na palestra “Controle Tecnológico da 
Qualidade de Pavimentos Rodoviários”.
O laboratório móvel do TCE-GO foi uma das vedetes do encontro, realizando 
uma demonstração prática de ensaio na rua em frente ao TCE-SC.
Participaram do encontro cerca de 400 técnicos de todo o país, entre servi-
dores e integrantes de instituições de controle, envolvidas com obras públicas 
dos governos federal, estaduais e municipais, e profissionais da área de 
engenharia.


