
           Em nome dos Presidente e Vice-Presidente do Comitê da Olimpíada dos Tribunais 
de Contas, Suas Excelências Senhores Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina Wilson Wan-Dall e Ministro do Tribunal de Contas da União Augusto 
Nardes, a Organização da Olimpíada dos Tribunais de Contas - Brasília 2017 convida a 
todos dessa Egrégia Corte – Servidores  (efetivos e comissionados),  Conselheiros,
Auditores substitutos de Conselheiros e Membros do Ministério Público, ativos e 
inativos – para participar das competições que acontecerão entre os dias 28 de outubro 
e 2 de novembro do corrente, na cidade de Brasília-DF.

           A Olimpíada dos Tribunais de Contas tornou-se uma tradição entre as Cortes de 
Contas, onde, por meio do esporte, se promove o congraçamento e a interação entre 
servidores e membros, reduzindo-se distâncias, aproximando aqueles que laboram no 
dia-a-dia no aprimoramento e na lisura do controle dos recursos públicos, contribuindo 
para o melhor exercício da função constitucional dos Tribunais: o controle Externo, para 
a construção de um Brasil melhor.

diretamente na produção e na qualidade dos trabalhos executados por ele. O esporte é 

servidor execute suas funções de uma forma mais tranquila, produzindo mais e melhor.
 
            Na edição de 2016, em Foz do Iguaçu, um novo projeto foi inserido na 
Olimpíada: o Encontro Técnico entre servidores e autoridades. O objetivo foi a de se 
aproveitar o momento em que muitos se reúnem, para discutir os caminhos do Controle 
Externo e o papel dos Tribunais de Contas.

            O resultado desse projeto foi extremamente positivo, levando-nos a repeti-lo 

Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União, mediante a disponibilidade do 

Brasília, 25 de abril de 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente,



            A Olimpíada dos Tribunais de Contas – Brasília 2017 contará com 22 
modalidades, escolhidas e discutidas com presidentes e membros das Associações e 
dos Sindicatos dos servidores dos Tribunais de Contas de todo o país. Estas modalidades 
são: 

          Maiores informações, tais como valor de inscrição, regulamento de participação e 
de modalidades, poderão ser obtidas por meio do site www.otc2017. com.br , ou por 
meio dos telefones: (61) 99621-5274 (Simone) e  (61) 99144-3552 (Dari o).

          Esperando contar com a presença dessa Egrégia Corte, para o sucesso e o 
abrilhantamento do evento, agradecemos antecipadamente e nos colocamos à 
disposição para quaisquer dúvidas.

          Cordialmente,

1)    Futebol Society
2)    Futebol de Salão
3)    Voleibol Indoor
4)    Voleibol de Praia
5)    Tênis de Campo
6)    Tênis de Mesa

7)    Corrida 5Km e 10Km
8)    Pesca Esportiva
9)    Beach Tênnis
10)   Tiro Esportivo
11)    Basquete
12)  Natação

13)    Bocha
14)    Boliche
15)    Dama
16)    Dominó
17)    Futevôlei
18)    Pebolim

19)    Poker
20)    Truco
21)    Sinuca
22)    Xadrez
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