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NOVA IDENTIDADE 
VISUAL
A ABRTC remodelou seu logotipo 
para trazer mais modernidade à 
identidade visual da Associação. A 
representação gráfica do logotipo é 
dada por ícones de localização que 
marcam um ponto em comum. Essa 
forma concentra o equilíbrio entre 
a posição de todos em um mesmo 
lugar e a integração dos mesmos 
princípios. A forma gráfica repre-
senta  um trevo de quatro folhas 
que traz bons agouros e sorte. No 
centro do logotipo, o símbolo + traz 
a ideia de agregar, evoluir e somar.

WEB SITE MAIS INTUITIVO
Uma página web mais eficaz e interessante - a              
proposta é interagir com facilidade e dinamismo. Você 
terá a oportunidade de acompanhar as benfeitorias 
da Sede Campestre, participar de nossas atividades 
sociais e esportivas; marcar data e reservar espaços 
de eventos; acompanhar notícias; se informar sobre 
eventos e valores de ingressos; acessar ao balancete 
e muito mais, tudo em um só lugar. Acesse em o site 
abrtc.com.br e curta nossa fanpage @abrtc_tce.
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NOVO DIRETOR DE ESPORTES ABRTC
É com grande satisfação que apresentamos o nosso novo 
Diretor de Esportes, Aldenor Fernades dos Santos, que     
assumiu a diretoria em agosto do corrente ano, por motivo 
de vacância do cargo. Mario Antônio Cecato, nosso querido 
colega e diretor anterior, foi convidado a ocupar o cargo de 
Diretor Executivo Financeiro da Itaipu Binacional, causa de 
orgulho para seus colegas do TCE- PR, reafirmando para a 
sociedade o grau de qualidade profissional que nosso cor-
po funcional possui. Sucesso ao amigo Cecato e seja muito 
bem-vindo Aldenor!
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros associados, este periódico é o resultado de inúme-
ras atividades realizadas e informações sobre nossa ad-
ministração, do primeiro semestre deste exercício. Com 
nossa diretoria e funcionários comprometidos e motiva-
dos, estamos trabalhando para melhor atender aos an-
seios e necessidades do corpo associativo que, apesar de 
poucas respostas no questionário de satisfação, realizado 
no começo do ano, conseguimos identificar alguns pon-
tos de melhorias e sugestões propositivas. 

Hoje, a ABRTC, com quase 600 sócios e com uma contínua 
utilização dos espaços e serviços prestados, exige mais 
foco na segurança da sede, na qualidade dos serviços 
prestados e, principalmente, na excelência de atendimen-
to ao nosso grupo.  

Aproveito, também, para convidar você e sua família para 
dois grandes eventos a serem realizados até o final do 
ano: o Risoto Solidário, que acontecerá no dia 10/11, e a 
nossa tradicional Festa de Final de Ano, no dia 8/12, que 
está na sua 27ª edição ininterrupta. Venha confraternizar 
e se divertir, aguardo vocês. Convites na sede adminis-
trativa. 

Desejo-lhes uma ótima leitura e meu sincero respeito a 
todos. Abraço, Evandro Arruda.

Aldenor Fernades dos Santos - Diretor de Esportes.

Evandro Arruda - Presidente.
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Com o objetivo de implementar  me-
lhorias e, principalmente, de aumen-
tar a participação das mulheres na 
sede campestre da ABRTC, inaugu-
ramos no mês de agosto a quadra 
de Beach Tênis. Essa modalidade, 

que vem crescendo em todo o país 
e motivando atletas de várias idades 
e casais, acontece em areia de praia 
com a participação de dois ou quatro 
atletas, lembrando o tradicional fres-
cobol, no entanto com uma rede de 

1,70m. O sistema de pontuação é se-
melhante ao do tênis tradicional - 15, 
30, 40 (sem vantagem). Vence o game 
quem ganhar o ponto subsequente a 
40. Confi ra também as melhorias da 
quadra de tênis na foto abaixo.

Objetivando apoiar, organizar e 
fundamentar as Olimpíadas do 
Brasil e MERCOSUL, foi fundada 
em 2018 a ANOSTC - Associação 
Nacional Olímpica dos Servidores 
dos Tribunais de Contas do Brasil. 

A criação desta entidade repre-
sentativa aconteceu em 2017,  du-
rante as Olimpíadas de Brasília, 
em reunião na qual estavam pre-
sentes representantes de  vários 
Tribunais de Contas do Brasil. 
A necessidade de um apoiador 
e incentivador do evento olímpi-
co, que assumisse todas as res-
ponsabilidades, auxiliando na 
organização e na realização das 
próximas edições das olimpía-
das, foi a motivação desta ação.

Hoje, a nova Associação, com-
posta por uma Diretoria mul-
tidisciplinar de servidores efe-
tivos dos TCEs do Brasil , sob o 
comando do atual presidente 
Evandro Arruda, irá realizar 
o evento do Brasil e MERCO-
SUL de 2018, na data de 29/10 a  
4/11, na cidade de Gramado-RS. 

A ANOSTC será responsável pela 
captação dos recursos fi nancei-
ros, pelas inscrições dos parti-
cipantes, prestações de contas, 
apoio institucional aos Tribunais, 
questões jurídicas, seminários 
técnicos, entre outras funções. 
O Presidente Evandro evidencia 
que os grandes objetivos deste 
projeto olímpico são - a integra-

ção entre os servidores dos Tri-
bunais de Contas; a qualidade 
de vida, com base na saúde; o 
intercâmbio técnico, por meio de 
seminários; e a união do grupo 
através da amizade. 

Esta Associação irá garantir a 
continuidade do projeto com 
segurança , responsabilidade e 
preservação da qualidade. Este 
ano, em Gramado, o número de 
participantes estará próximo de 
1500 pessoas, o maior evento 
de todos! O TCE- PR estará re-
presentando nosso estado com 
uma delegação de 38 atletas. 
Maiores  informações sobre o 
evento em: otc2018.com.br.

Ações Esportivas

INAUGURADA NOVA  QUADRA 
DE BEACH TÊNIS
E MELHORIAS NA QUADRA DE TÊNIS

OLIMPÍADAS DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS DO  BRASIL E MERCOSUL
A ANOSTC É A NOVA ORGANIZADORA DAS OLIMPÍADAS

Aldenor Fernades dos Santos - Diretor de Esportes.

Quadra de Beach Tênis - ABRTC, Sede Campestre.

Olímpiadas Mercosul -2016

Quadra de Tênis  . ABRTC, Sede Campestre.
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Como já é de costume, realizamos mais uma Festa à Fantasia. O evento ocorreu na Sede Campestre, no dia 22 de 
setembro. Amigos e familiares se divertiram muito fantasiados de diversos personagens. As melhores fantasias 
foram premiadas, muita risada e alegria, boa música e jantar. Todos os anos preparamos eventos como este para 
que possamos nos descontrair e aproveitar momentos com os amigos. Siga nossa fanpage e fique por dentro dos 
nossos eventos. As fotografias da festa estão disponibilizadas em nossa página do facebook abrtc_tce Siga nossa 
página e compartilhe momentos conosco.

FESTA À FANTASIA
ÓTIMOS MOMENTOS JUNTOS

Em comemoração ao Dia das Mães, uma festa no estilo anos 80 e 90 aconteceu no dia 12/05, na Sede Cam-
pestre da ABRTC. O evento foi animado pelo DJ Buga com músicas da época; a comida também foi carac-
terística, o chef Luiz preparou hambúrgueres de costela tipo churrasco. Os convidados, caracterizados no 
estilo anos 80 e 90, festejaram dançando na pista decorada com luzes coloridas. Muita nostalgia e diversão 
marcaram esse dia tão especial que se manifestou pelo sorriso e alegria de todos. A participação e a opinião 
dos associados é muito importante para nós, portanto, qual tema você gostaria para a nossa próxima festa? 
Envie sua sugestão para abrtc@tce.pr.gov.br. Acompanhe a programação dos eventos em nosso site: abrtc.
com.br/eventos. Imagens do evento na fanpage @abrtc_tce.

FESTA ANOS 80 
UMA NOITE MUITO AGRADÁVEL

No dia 22/04/2018, foi realizado o Almoço dos Aposentados no restaurante Madalosso, em Santa Felici-
dade. Com muita satisfação preparamos este evento que resgata os velhos tempos, reúne os amigos e dá 
continuidade aos laços de fraternidade entre os que fizeram história no Tribunal de Contas, afinal foram 
vários anos de trabalho e amizade que os tornaram uma grande familia. Aproveitamos esse momento para 
apresentar o convênio com a OdontoPrev, uma vez que o evento foi promovido pela ABRTC em parceria 
com a NBSeg Corretora de Seguros. A ABRTC sempre pensando no bem-estar dos nossos associados! Nada 
melhor do que sorrir entre amigos! Acesse as imagens em nossa fan page: @abrtc_tce

ALMOÇO DOS APOSENTADOS
AMIZADE E CONFRATERNIZAÇÃO

Eventos Internos

Almoço dos Aposentados - 2018

Festa Anos 80 e 90 - 2018

Festa à Fantasia - 2018

Festa Anos 80 e 90 - 2018

Festa à Fantasia - 2018

Almoço dos Aposentados - 2018
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A ABRTC em parceria com o Centro de Vacinação da Clínica Paciornik, promoveu este ano a III Campanha da 
Vacinação contra a gripe H1N1, realizada no dia 25/04, na Sede Administrativa. Nesse dia, foram aplicadas 380 
vacinas, entre associados, funcionários e familiares. A vacina para o sócio foi gratuita e, para dependentes, o 
valor de R$ 85,00. Neste ano, a pedido dos associados, aplicou-se a vacina Quadrivalente, diferente da Trivalente 
aplicada em 2017. A vacina contra gripe reduz as complicações que podem produzir casos graves de doença, 
internações ou, até mesmo, óbitos. Protege contra três subtipos do vírus da gripe que mais circularam nos últimos 
anos no Hemisfério Sul, de acordo com a OMS, (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). Todos os anos a ABRTC realiza a 
campanha de vacinação .Observe sempre nossos e-mails e informativos para estar em dia com a sua saúde. Fique 
atento às reservas, assim você garante a sua vacina e previne-se contra a gripe.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO ABRTC
SAÚDE E BEM-ESTAR EM PRIMEIRO LUGAR

Eventos Internos Ações Preventivas

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
ANÁLISE PARA MELHORIAS
Foram pontualmente colocados à disposição do sócio, para avaliação, todos os serviços e produtos oferecidos 
pela entidade, como: espaços sociais e esportivos da sede campestre, prestação de serviços, atendimento do 
presidente e funcionários, qualidade dos convênios, entre outros. Sobre a expectativa deste resultado, diz o Pre-
sidente Evandro Arruda: “Estamos sempre em busca da excelência em nosso trabalho, principalmente no que 
oferecemos aos nossos sócios. A partir da análise deste material, em que consta a real satisfação e os anseios do 
nosso grupo, poderemos ser mais assertivos no que oferecemos, evoluir nos pontos fracos e aprimorar cada vez 
mais em benefício do coletivo”.

Festa Anos 80 e 90 - 2018 Campanha da Vacinação ABRTC - 2018

Festa à Fantasia - 2018

Almoço dos Aposentados - 2018
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Ações Beneficente

Para comemorar o Dia do Tra-
balhador, o Hospital Erasto Gaertner 
realizou, no dia 04/05, um almoço 
para os seus 750 funcionários. Esta 
homenagem e confraternização teve 
o apoio da ABRTC, com uma equipe 
de 9 voluntários do Risoto Solidário, 
e foram preparados três sabores de 
risoto, totalizando 100 kg de arroz. 

A data, que é uma tradição na in-
stituição, foi marcada por diversas 
atividades voltadas ao bem-estar, 
saúde e entretenimento para os co-
laboradores do Hospital. O objetivo 
do Hospital Erasto Gaertner junto 
com a ABRTC foi retribuir o carinho, 
a atenção e o cuidado que os profis-
sionais dedicam diariamente aos 

pacientes oncológicos da instituição, 
lembrando que a cada 5 pacientes 
que são atendidos pelo hospital, três 
saem curados. São ações como esta 
que nos conectam e fortalecem ainda 
mais o elo formado por esta grande 
corrente do bem. No ano de 2017, o 
Risoto Solidário contemplou 47 mil 
reais para o Hospital.

ALMOÇO SOLIDÁRIO EM PARCEIRIA 
COM O HOSPITAL ERASTO GAERTNER

A ABRTC realizará o IV Risoto Solidário 
no dia 10/11/201, às 12 horas, na 
Paróquia Sant’Ana, localizada na Rua 
Delegado Bruno de Almeida n. 2565. O 
ingresso custará R$50,00 e toda a ren-
da arrecadada será revertida para as 
seguintes instituições: Hospital Erasto 
Gaertner, Amigos do HC, Soroptmistas, 
Recanto da Prece, Todos pelo Loren-
zo, Capa dos Pobres, Casa do Pai, Ig-
reja Evangélica do Barreirinha e Igreja 
Campo de Sant’Ana. Venha fazer parte 
desta corrente do bem, sua presença é 
muito importante! Teremos 124 chef-
es comandando 62 sabores de risoto. 
No evento de 2017, foram arrecadados 
95 mil reais. O ingresso do IV Risoto 
Solidário poderá ser adquirido na Sede 
Adminitrativa da ABRTC ou em nosso 
site: abrtc.com.br/eventos.

RISOTO SOLIDÁRIO JÁ TEM 
DATA MARCADA
FAÇA PARTE DESTA CORRENTE

Chefes Risoto Solidário ano de  2015

Chefes Risoto Almoço Solidário - 2018
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REFORMAS E CONSTRUÇÃO
Precisando de serviços de reparos e 
reforma? Entre em contato com o Sr. 
Lauro. Alvenaria, cobertura, revestimento, 
pintura, instalações elétricas e instalações 
hidráulicas. E-mail: lauroalmeida1959@
hotmail.com  Telefone: (41) 3673 4092 / (41) 
99119 5131 Whatsapp: (41) 98508 4092.

Novos Convênios

CARTÃO VIP ABRTC
Com a necessidade de mais segurança em nossa sede campestre 
e outros benefícios, estaremos lançando no mês de outubro o car-
tão de identifi cação que irá conter o nome do associado, matrícu-
la e CPF. Este instrumento denominado Cartão VIP terá , além da 
função de identifi cação, a garantia de uma Rede de Convênios que 
colocará à disposição dos nossos associados mais de 2000 pon-
tos comerciais tais como: faculdades, escolas, lojas de vestuários 
e calçados, farmácias, restaurantes, hotéis, entre outros, oferecen-
do efetivamente descontos reais e inúmeras vantagens. Mediante 
contrato com a ALL SUL Serviços Administrativos e Empresariais, 
o cartão será distribuído gratuitamente ao associado e, para seus 
dependentes, terá o custo de R$ 20,00 com as mesmas vantagens, 
lembrando que o mesmo é intransferível. Desejamos a todos bons 
negócios com seu cartão Vip!

ADVOCACIA
O escritório de advocacia UTZIG, HIGINO 
NETO &amp; MAZEPA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS oferece consultas gratuitas 
para os servidores, familiares e amigos 
do TCE indicados pela ABRTC. O valor dos 
demais serviços advocatícios poderão 
ser parcelados, caso seja do interesse do 
contratante. Precisa de conselhamento 
jurídico? Estamos aqui para auxiliá-lo! 
Venha conversar conosco. Agende seu 
atendimento. Estamos localizados no 
endereço: Rua Marechal Deodoro, 235, 
13o andar. CJ 1301. Edifício Arnaldo Thá 
CEP: 80020-320 - Centro, Curitiba - PR. 
Telefone: (41) 3026 8689 / 3222 8689. 
Horário de atendimento de segunda à 
sexta-feira, das 8:00 às18:00 horas.
*O atendimento será feito mediante 
agendamento antecipado.

ACADEMIA AMPM
Os associados da ABRTC poderão 
usufruir da academia da Associação 
do Ministério Público pelo valor de 
R$50,00 a mensalidade. Os horários de 
funcionamento são: de segunda à sexta, 
das 07h às 13h e das 15h às 21h; nos 
sábados, das 08h às 12h. Rua Mateus 
Leme, 2018, 2°andar. Para maiores 
informações, entre em contato com a 
nossa administração (41) 3350 1685.
Apenas 20 vagas.

BEM-VINDOS OS NOVOS SÓCIOS
ARTHUR LUIZ HATUM NETO.........................................................................................................DP
CARLOS EDUARDO VANIM KUKLIC........................................................................................CAGE
DENILSON ALDINO BEAL.............................................................................................................CGF
DENIS FLORENTINO......................................................................................................................4ICE
GABRIEL DE VASCONCELOS ROSA...........................................................................................DGP
GUSTAVO RIBEIRO DORTAS.....................................................................................................CAUD
ISABELLY ALVES FERNANDES MARCELINO.........................................................................CAGE
LUCIANO CALHEIRO CALDAS....................................................................................................EGP
MARCEL LANTERI PIERIZAN......................................................................................................4ICE
MONIQUE DELLANE SANTOS CAVALCANTE...........................................................................3ICE
VICTOR HUGO AURÉLIO DE SOUZA.....................................................................................CAUD
VITOR HUGO DE SOUZA CAMARGO......................................................................................CAGE
ROBSON DUARTE XAVIER......................................................................................................COSIF

Ações Beneficente

Publicidade



Corretor Noel: (41) 99380 3032


