NOTÍCIAS

TCU promove encontro com
profissionais de imprensa
Cerca de 40 profissionais da mídia impressa,
eletrônica, radiofônica e televisiva participaram
do I Encontro TCU com Jornalistas. O evento foi
aberto pelo presidente do órgão, ministro Walton
Alencar Rodrigues, e contou com a presença do
ministro Valmir Campelo. O objetivo foi estreitar o
relacionamento entre o TCU e a imprensa.
O presidente destacou a intenção do Tribunal
de contribuir para o contínuo aprimoramento
de cada jornalista, de forma a conhecer melhor o
papel exercido pelo TCU na fiscalização dos gastos
públicos. Segundo ele, a colaboração mútua entre
o TCU e a imprensa é benéfica para a coletividade,
pois contribui para a melhoria da administração
pública.
Nessa linha, anunciou a nova política de
comunicação social implementada para tornar mais
transparente a atuação do Tribunal e dar maior
publicidade a seus resultados. Ele destacou que uma
das medidas adotadas foi disciplinar o relacionamento
dos servidores com a imprensa para fornecimento de
informações técnicas. “Antes, apenas os relatores
estavam autorizados a pronunciar-se sobre os
processos”, ressalvou. Outra iniciativa foi a abertura
de concurso público inédito para contratação de
profissionais da área de comunicação social.
O ministro acrescentou também que o portal
do TCU na internet está sendo reformulado com
o objetivo de democratizar as informações. “Pela
nossa página na rede, o jornalista e o cidadão podem
acompanhar o andamento de qualquer processo de
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seu interesse dentro do Tribunal e conhecer a íntegra
da decisão.”
Em seguida, dirigentes prestaram informações
básicas sobre o TCU. O assessor Ricardo Mello
Araújo esclareceu que o Tribunal não faz parte do
Poder Judiciário, explicou como são escolhidos seus
ministros e qual a extensão e a natureza do poder
do TCU.
O secretário Gualter Ramalho Portella (1ª Secex)
ressaltou a atuação do controle externo na área de
infra-estrutura. Já o secretário Marcelo Eira (Semag),
detalhou o trabalho de apreciação das contas do
Governo da República. O secretário Luciano Danni
(Seprog) fez uma explanação sobre auditoria de
natureza operacional, em que são avaliados os
programas de governo. Os critérios para seleção
de obras públicas a serem fiscalizadas, em apoio
aos trabalhos da Comissão Mista de Orçamento do
Congresso Nacional, foram abordados pelo secretário
André Luiz Mendes (Secob).
Coube a Luís Henrique Mitchell, coordenador
do projeto de arquitetura da informação do TCU,
explicar o modo mais prático e efetivo de obter
informações úteis para o trabalho jornalístico no
sítio do Tribunal na internet. Ao encerrar o encontro,
Karla Cristina Ferreira, assessora de Comunicação
Social, explicou como funciona a Assessoria de
Comunicação (Ascom) e que o encontro é uma das
medidas que estão sendo implementadas na unidade
para facilitar o trabalho dos jornalistas na cobertura
de fatos pertinentes ao controle externo.

