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TCE-AC 
Após denúncia, TCE faz vistoria em ramal de Rio Branco 
 
Auditores do Tribunal de Contas Estado do Acre (TCE-AC) realizaram uma Inspeção, na 
última semana, para averiguar o estado e manutenção dos ramais de jurisdição do Estado. 
https://tceac.tc.br/2023/02/14/apos-denuncia-tce-faz-vistoria-em-ramal-de-rio-branco/ 
 
TCE-CE 
Assessoria de Comunicação do TCE Ceará compartilha experiências exitosas no 
Congresso Nacional de Comunicação 
 
As experiências exitosas da Assessoria de Comunicação do TCE Ceará foram 
compartilhadas nesta terça-feira (14), no I Congresso Nacional de Comunicação dos 
Tribunais de Contas, em Florianópolis. A solenidade de abertura ocorreu às 9 horas, no 
plenário do TCE Santa Catarina, e contou com a presença do presidente do Instituto Rui 
Barbosa, conselheiro Edilberto Pontes (TCE Ceará). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5284-assessoria-de-comunicacao-do-tce-
ceara-compartilha-experiencias-exitosas-no-congresso-nacional-de-comunicacao 
 
TCE-ES 
Ascom do TCE-ES é citada como referência em Congresso Nacional de Comunicação dos 
TCs 
 
A Assessoria de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-
ES) foi indicada como referência para troca de informações com outras assessorias no I 
Congresso Nacional de Comunicação dos TCs, por apresentar um modelo mais atual de 
comunicação, nas redes sociais, portal e relatórios. A citação ocorreu no painel de 
Diagnóstico de Comunicação do Sistema TCs, realizado nesta terça-feira (14), em 
Florianópolis-SC. 
https://www.tcees.tc.br/ascom-do-tce-es-e-citada-como-referencia-em-congresso-
nacional-de-comunicacao-dos-tcs/ 
 
TCM-GO 
TCM de Goiás participa de debate sobre rumos e os desafios da comunicação para o 
Sistema Tribunais de Contas 
 
A importância da comunicação pública para a disseminação das ações do Sistema 
Tribunais de Contas à sociedade está na pauta das discussões do 1º Congresso Nacional 
de Comunicação dos Tribunais de Contas (CNCTC), aberto na manhã desta terça-feira 
(14/2), na sede do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), em Florianópolis. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2023/02/tcm-de-goias-participa-de-debate-sobre-rumos-e-os-
desafios-da-comunicacao-para-o-sistema-tribunais-de-contas/ 
 
 
 
 
 

https://tceac.tc.br/2023/02/14/apos-denuncia-tce-faz-vistoria-em-ramal-de-rio-branco/
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5284-assessoria-de-comunicacao-do-tce-ceara-compartilha-experiencias-exitosas-no-congresso-nacional-de-comunicacao
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5284-assessoria-de-comunicacao-do-tce-ceara-compartilha-experiencias-exitosas-no-congresso-nacional-de-comunicacao
https://www.tcees.tc.br/ascom-do-tce-es-e-citada-como-referencia-em-congresso-nacional-de-comunicacao-dos-tcs/
https://www.tcees.tc.br/ascom-do-tce-es-e-citada-como-referencia-em-congresso-nacional-de-comunicacao-dos-tcs/
https://www.tcmgo.tc.br/site/2023/02/tcm-de-goias-participa-de-debate-sobre-rumos-e-os-desafios-da-comunicacao-para-o-sistema-tribunais-de-contas/
https://www.tcmgo.tc.br/site/2023/02/tcm-de-goias-participa-de-debate-sobre-rumos-e-os-desafios-da-comunicacao-para-o-sistema-tribunais-de-contas/


 
 

   

 
TCE-PI 
TCE divulga levantamento sobre portais da transparência de entes estaduais 
 
TCE divulga levantamento sobre portais da transparênciaA equipe técnica do Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) constatou a necessidade de se realizar, anualmente, 
um levantamento capaz de retratar a situação dos portais da transparência e estabelecer 
parâmetros para atuação do Controle Externo, além de fomentar a competição e inovação 
no campo do acesso à informação, com o estabelecimento de rankings e fragilidades a 
serem combatidas, com base na Instrução Normativa 04/2022. 
https://www.tcepi.tc.br/tce-divulga-levantamento-sobre-portais-da-transparencia-de-entes-
estaduais/ 
 
TCE-SC 
Conferência magna com a jornalista Sônia Bridi inaugura painéis técnicos do CNCTC 
 
O auditório lotado do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCESC) testemunhou, na 
manhã desta terça-feira (14/2), em Florianópolis, mais de três décadas de história 
dedicadas ao jornalismo e à prestação de serviço à sociedade, durante a conferência 
magna do I Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas (CNCTC) 
“Informação: um ativo público”, com a jornalista Sônia Bridi. 
https://www.tcesc.tc.br/conferencia-magna-com-jornalista-sonia-bridi-inaugura-paineis-
tecnicos-do-cnctc 
 
Parcerias e produção segmentada de conteúdo foram destaque na estratégia do TSE para 
combate à desinformação 
 
Em painel coordenado pela conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Sergipe 
(TCE/SE), Susana Azevedo, a secretária de Comunicação do Superior Tribunal Eleitoral 
(TSE), Giselly Siqueira, falou da importância de parcerias com influenciadores digitais, com 
empresas de tecnologia, como Google e Meta, e de iniciativas de checagem de notícias 
para a estratégia do TSE de combate à desinformação durante o período eleitoral. 
https://www.tcesc.tc.br/parcerias-e-producao-segmentada-de-conteudo-foram-destaque-
na-estrategia-do-tse-para-combate 
 
TCE-SP 
Lançamento de curso com Sebrae é tema do PodContas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou, nas principais 
plataformas digitais, o 76º episódio do PodContas — podcast direcionado a gestores e a 
servidores que tem como proposito o aprimoramento dos conhecimentos técnicos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-lancamento-curso-com-sebrae-e-tema-podcontas 
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