Museu do TCU apresenta:
“Percursos da Saúde no Brasil”
Nova exposição do Centro Cultural TCU aborda a atuação
do Tribunal de Contas da União em auditorias que fizeram
diferença para a saúde do País.
A partir de 28 de novembro de 2019, o Centro Cultural TCU apresenta a exposição PERCURSOS DA
SAÚDE NO BRASIL – a contribuição do TCU no Museu Ministro Guido Mondin. De forma interativa, a
exposição apresenta um percurso pela história e a estrutura da saúde brasileira, com destaque para o
impacto que fiscalizações feitas pelo Tribunal de Contas da União tiveram sobre a saúde no país.
A exposição foi elaborada pelo setor de museologia e de pesquisa histórica do Centro Cultural do TCU, em
parceria com a Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude), unidade do Tribunal que fomenta o
aperfeiçoamento da gestão da saúde com foco na eficiência e qualidade dos serviços prestados.
A mostra é dividida em oito núcleos temáticos: O TCU; O SUS; O SUS na Sua Vida; O TCU e a Saúde;
Atenção Primária; Média e Alta Complexidade; Saúde Indígena, e O Futuro da Sáude. Em cada um deles,
recursos interativos irão instigar os visitantes a refletirem sobre o seu papel como cidadãos e como agentes da construção de um país mais justo.
Para compor o acervo da exposição, o Centro Cultural TCU contou com o apoio de diversas instituições
parceiras. Algumas das imagens, documentos e peças gráficas, por exemplo, foram fornecidos pelo
Ministério da Saúde. Já o Conselho Federal de Farmácia e o Memorial do Povos Indígenas contribuíram
com objetos museológicos a serem expostos.
A exposição PERCURSOS DA SAÚDE NO BRASIL tem classificação livre e entrada franca. Possui serviço de
agendamento para escolas e grupos interessados em visitas mediadas pelo telefone (61) 3527.5251. A
mostra oferece uma variada programação cultural e de inovação, com palestras, oficinas e debates previstos para o primeiro semestre de 2020. A programação será divulgada no sítio do Tribunal de Contas da
União e nas redes sociais do Centro Cultural TCU.
PERCURSOS DA SAÚDE NO BRASIL – a contribuição do TCU
Abertura: 28 de novembro de 2019, às 19 horas
Visitação: 2ª feira a 6ª feira, das 9 às 19 horas
Local: Museu do TCU Ministro Guido Mondin/Centro Cultural TCU
Instituto Serzedello Corrêa – Setor de Clubes Sul (SCES) Trecho 3 Lote 3
Contato: (61) 4501-4129 / 5381
Agendamento do para visita mediada: (61) 3527-5251
ENTRADA FRANCA – CLASSIFICAÇÃO LIVRE
Realização:
Centro Cultural TCU
Instituto Serzedello Corrêa (ISC)

Apoio:
Biblioteca do Ministério da Saúde
Centro Cultural do Ministério da Saúde
Conselho Federal de Farmácia do Distrito
Federal
Memorial dos Povos Indígenas
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do
Distrito Federal
Secretaria Especial de Saúde Indígena

