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O primeiro encontro acontece no dia 19/4 e terá como tema “O papel do gestor local no combate à

pandemia da Covid-19”

O Tribunal de Contas da União (TCU) inicia um ciclo de webinários voltado a gestores municipais, no

âmbito do Programa TCU+Cidades. O primeiro encontro acontece no dia 19 de abril e terá como tema “O

papel do gestor local no combate à pandemia de Covid-19”. O evento será transmitido ao vivo

pelo YouTube, das 10h às 12h. Por meio do chat do canal, os participantes poderão fazer comentários e

enviar perguntas.

O objetivo do evento é fornecer informações e orientações técnicas sobre a execução de políticas de

saúde no contexto atual da pandemia, além de compartilhar boas práticas de gestão. A iniciativa alinha-

se também às ações desenvolvidas no âmbito do Coopera – Programa de Atuação no Enfrentamento da

Crise da Covid-19, instituído em 2020 pelo TCU no intuito de apurar irregularidades, orientar os gestores e

promover o diálogo.

A abertura será realizada pelo ministro relator da área de Saúde no TCU, Benjamin Zymler. Os debates

serão iniciados na sequência, com a participação do secretário de Controle Externo da Saúde, Marcelo

Aragão, que falará sobre o contexto atual da saúde no País; e da secretária de Controle Externo de

Aquisições Logísticas, Tania Chioato, que abordará a questão das compras públicas em situações

emergenciais. A moderação será feita pela chefe de gabinete da Presidência, Ana Maria Alves Ferreira.

As inscrições já estão abertas. Clique aqui para realizar a sua.

 

SECOM TCU

InícioInício Notícias dos TribunaisNotícias dos Tribunais Sobre os TSobre os T

Função

Compos

Contato

Links de InLinks de In

Acessar

Mais vídeo

AtAt

TV AtriconTV Atricon

RSSRSS

E-mailE-mail

Fale conosFale conos

TwitterTwitter

FacebookFacebook

Programa TCU+Cidades inicia ciclo de webinários para gestores municipais

https://www.atricon.org.br/
https://www.atricon.org.br/category/imprensa/
https://www.atricon.org.br/planejamento/
https://www.atricon.org.br/associe-se/
http://intranet.atricon.org.br/login
https://www.atricon.org.br/busca/
http://twitter.com/atricon
https://plus.google.com/share?url=https://www.atricon.org.br/imprensa/noticias/programa-tcucidades-inicia-ciclo-de-webinarios-para-gestores-municipais/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=https://www.atricon.org.br/imprensa/noticias/programa-tcucidades-inicia-ciclo-de-webinarios-para-gestores-municipais/&p[images][0]=https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-15-at-16.15.32-152x101.jpeg&p[title]=Programa%20TCU+Cidades%20inicia%20ciclo%20de%20webin%C3%A1rios%20para%20gestores%20municipais
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.atricon.org.br/imprensa/noticias/programa-tcucidades-inicia-ciclo-de-webinarios-para-gestores-municipais/&text=Programa%20TCU+Cidades%20inicia%20ciclo%20de%20webin%C3%A1rios%20para%20gestores%20municipais
https://portal.tcu.gov.br/tcucidades/
https://youtu.be/RAUq3EEJmso
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=ISCNET2_PAR:12:::NO:RP,12:P12_ID:MjAyNjMwLDEyMQ==
https://www.atricon.org.br/
https://www.atricon.org.br/category/imprensa/noticias/
https://www.atricon.org.br/institucional/funcao/
https://www.atricon.org.br/composicao-dos-tribunais/
https://www.atricon.org.br/contato-dos-tribunais/
https://www.atricon.org.br/links-de-interesse
https://www.atricon.org.br/tv-atricon
https://www.youtube.com/watch?v=QGnREKxXVPc
https://www.atricon.org.br/feed
https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=atricon&loc=pt_BR
https://www.atricon.org.br/fale-conosco/
http://twitter.com/atricon
http://facebook.com/atricon

