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5 data-Base
A data-base de 2015 continuava emperrada 
até o fechamento desta edição da revista. 
Mês de maio vence a de 2016. O que será 
de nós?

ChoCofest

feijoada 
serCoN

Giro soCial

Como já é tradição, servidores do 
TCE se confraternizaram na semana 
da Páscoa, com o Chocofest, 
oportunidade para comprar ovos 
de Páscoa da melhor qualidade.

Pelo segundo ano consecutivo, o Sindicato 
promoveu a feijoada com samba no Clube do 
Sercon. Veja como foi.
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O Giro Social traz diversas notícias das 
atividades dos servidores do TCE-GO. 
Destaque para a condução da Tocha 
Olímpica em Goiânia, que teve a 
participação de duas sindicalizadas.

Para coroar o último evento 
promovido pelo Sercon nas 

proximidades da sede antiga 
do TCE-GO, a Exposercon das 

Mães teve um charme especial 
na repaginada Praça Cívica.

Oito medalhas, cinco delas de ouro, e a 11ª 
colocação geral. Este foi o saldo da participação 

da delegação do TCE-GO/Sercon na 6ª 
Olimpíada dos Servidores dos TCs do Mercosul.
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Por

Marcos Pinto Perillo

Atletas – e servidores – de ouro!!!
Os jogos da 6ª Olimpíada dos 

Servidores dos Tribunais de Contas 
do Mercosul foram marcados por 
muita competitividade, mas em um 
saudável clima de confraternização. 
Além do desejo de ganhar medalhas, 
de obter o melhor ranqueamento 
possível perante as concorrentes, 
predominou o clima de intercâmbio, 
em uma rara oportunidade de co-
nhecer, ainda que superficialmente, 
colegas que têm os mesmos anseios 
que nós em realidades tão diferen-
tes do norte ao sul do país e até de 
diversas províncias argentinas.

Foi, também, para muitos, a 
chance de conhecer lugares e pes-
soas que somente um evento dessa 
natureza proporciona. Foz do Iguaçu 
e redondezas, incluindo as Cataratas, 
Itaipu, Ciudad del Este, no Paraguai, 
e Puerto Iguazu, na Argentina, com 
suas atrações das mais diversas 
naturezas permitiram momentos 
inesquecíveis para todos.

Isso sem falar na impagável 
confraternização entre os próprios 
servidores do TCE-GO que puderam 
se conhecer melhor, integrando 
atletas de todas as idades e de todas 
as naturezas. Em Foz, não havia ser-
vidores comissionados, estagiários, 
concursados, efetivos, inativos, 
quadro suplementar, assessores, 
diretores, chefes, procuradores, 
auditores, conselheiros, ministros, 
mas sim equipes com um objetivo 
comum: obter o melhor resultado 
para a delegação.

Esse espírito esportivo precisa 
ser enraizado também em nossas 
atividades cotidianas. Afinal, juntos 
formamos a instituição Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás, um só 
organismo que depende não de um, 
mas de todos para o seu sucesso. 
O Sindicato tem essa consciência, 
tanto que procura agregar o maior 
número possível de servidores que 
possam por ele ser representados. 

Nos jogos, havia uma divisão 
por categoria etária: livre, máster e 
sênior, este para atletas com mais 
de 50 anos. Chama a atenção a par-
ticipação dos mais experientes, por 
se tratar de servidores que dedica-
ram suas vidas aos seus respectivos 
tribunais de contas. Na própria 
delegação de Goiás havia alguns 
nessa situação, servidores que, se 
não obtiveram lá grande resultado 
olímpico, no dia a dia de sua labuta 
são medalhas de ouro, assim como 
dezenas de outros colegas que não 
puderam participar dos jogos. Al-
guns desses seniores já estão com 
25, 30 e até 35 anos dedicados ao 
serviço público, muitos na eminên-
cia de se aposentar. 

A nota destoante é que olham 
para trás no tempo, lá em 2005, 
onze anos atrás, à época da aprova-
ção da Lei n° 15.122, que instituiu 
o Plano de Carreira do TCE-GO, e 
não conseguem entender por que 
até hoje a “carreira” não deslan-
chou, embora esteja descrito “ipsis 
litteris” no Artigo 13 da referida lei 
que haveria o “desenvolvimento 

do servidor na respectiva carreira 
pelos critérios de merecimento e 
antiguidade, mediante progressão 
funcional, e pelo critério de mereci-
mento, mediante promoção”, sendo 
a progressão com intervalo mínimo 
de um ano de efetivo exercício e a 
promoção em igual período, em re-
lação à última progressão. O que se 
viu, entretanto, foi o engessamento 
dessas “carreiras” por absoluta falta 
de regulamentação.

Justiça se faça à atual presi-
dente do TCE-GO, conselheira Carla 
Santillo que aplicou uma progressão 
no ano passado. No entanto, há pelo 
menos mais quatro progressões em 
atraso, sem falar nas promoções 
(cinco). Isso coloca, para continuar 
usando de expressões esportivas, 
muita gente em uma “sinuca de 
bico”, às portas da aposentadoria e 
longe do topo da carreira.

Os institutos da progressão e 
promoção são a garantia para todos 
os servidores – e não apenas os mais 
antigos – de que avançarão na carrei-
ra, podendo chegar ao ápice depois 
de superar todos os ciclos.

Novos e antigos: espírito de união e vontade de dar o melhor de si pelo 
TCE-GO: no trabalho e no esporte
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Dia do Auditor de Controle 
Externo destacado no TCE-GO

A procuradora de Contas Maísa de 
Castro parabenizou os analistas de Con-
trole Externo do TCE-GO pela passagem 
do Dia Nacional do Auditor de Controle 
Externo, durante a sessão plenária do dia 
27 de abril. Ela aproveitou para propor a 
adoção da nomenclatura preponderante 
no país de “Auditor de Controle Externo” 
para a carreira. 

Também reiteraram a necessidade 
de valorização do analista/auditor os con-
selheiros Helder Valin e Saulo Mesquita, 
para quem “esses servidores são a prin-
cipal engrenagem para o funcionamento 
do TCE”. A presidente Carla disse que 
essa tem sido uma das prioridades de sua 
gestão, uma vez que o controle externo é 
a atividade finalística do Tribunal.

O TCE de Goiás é um dos poucos 
que ainda não se adequaram à moderna 
nomenclatura de Auditor de Controle 
Externo para seus servidores da área fim. 
O TCM goiano, por outro lado, já contem-
plou a medida na última alteração de seu 
plano de cargos e salários.

A DATA - O Dia Nacional do Auditor 
de Controle Externo remete ao ano 1893, 
quando Serzedello Corrêa, então ministro 
da Fazenda do governo Floriano Peixoto, 
enfrentou a investida do Poder Executivo 
contra a atuação do Tribunal de Contas 
da União em defesa da moralidade na 
administração.

O presidente, inconformado com 
decisão do TCU que considerou ilegal a 
nomeação de um parente do ex-presiden-
te Deodoro da Fonseca, determinara que 
fossem redigidos decretos que retiravam 
do Tribunal de Contas a competência para 
impugnar despesas eivadas de ilegalida-
de. Serzedello, em represália, pediu exo-
neração do cargo em 27 de abril de 1893.

A data foi abraçada pela Associação 
Nacional dos Auditores de Controle Ex-
terno dos Tribunais de Contas do Brasil 
(ANTC), entidade de âmbito nacional, 
integrada pelos titulares de cargo de 
provimento efetivo com atribuições 
para o exercício da fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional, 

patrimonial e demais ações de controle 
externo essenciais ao exercício das fun-
ções dos Tribunais de Contas. O requisito 
mínimo de investidura para o cargo é a 
graduação em nível superior.
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Após idas e vindas, projeto ainda não 
tem autógrafo do governador

e r r a m o s
Mais realizações de Durval

NáutiCo Caldas
Sercon premia mais três sindicalizadas

O projeto de lei que concede 
revisão geral anual da remuneração 
dos servidores do Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás relativo a 2015 
foi aprovado em segunda votação da 
Assembleia Legislativa no dia 5 de 
abril e quase um mês depois, dia 3 
de maio, despachando para sansão 
governamental. O projeto aprovado 
concede reajuste de 6,23% aplicáveis 
a partir de março deste ano.

A Lei n° 15.122/05 fixou o mês 
de maio para como data-base para a 
revisão geral anual dos servidores do 
TCE-GO. Isso significa que já estamos 

tendo novo período ven-
cido sem a definição do 
pedido do ano passado. 
O Sercon já encaminhou 
à presidente do TCE-GO, 
Carla Santillo, novo pe-
dido para aplicação da 
data-base 2016.

2015 - O pedido ini-
cial levado à Assembleia 
em maio do ano passado 
era de aplicação a partir 
de maio de 2015. Com a 
paralisação do andamen-
to do processo, o Sercon 

No momento da edição da úl-
tima Revista Sercon, foi trocado o 
texto final sobre a gestão de Durval 
Meireles à frente da Sercon por uma 
versão anterior, ficando de fora al-
gumas de suas realizações. Confira:

Instalação de 13 postes de ener-
gia elétrica trifásica e transformador 
próprio, que, após a devida instala-
ção e ligação, foi doado para a Celg; 
iluminação do campo de futebol 
com apoio do governador Helenês 
Cândido; festa para as crianças no 
kartódromo, com várias corridas 
específicas e brincadeiras na pista 
de corrida. 

Além da atuação enquanto 
presidente, contribuiu com diversas 
outras gestões do Sercon, inclusive 
participando das negociações para 
aquisição da chácara, que se trans-
formou em Clube do Sercon.

O Sercon 
comunica a mor-
te do servidor 
aposentado Má-
rio Pires Noguei-
ra, ocorrida no 
dia 13 de maio. 
Pai do servidor 

Nota de Falecimento

Eliane Durães, Sílvia Muriel e 
Paula Fernandes Julião foram as 
sindicalizadas sorteadas pelo Ser-
con que ganharam uma diária em 
apartamentos duplos no Náutico 
Clube, de Caldas Novas. O prêmio 
dá direito a acompanhante, incluso 
café da manhã e mais R$ 100,00 em 
consumação de alimentos.

Luciano Vaz Nogueira, Mário 
Pires, que faria 82 anos de idade 
no dia 27 de maio, foi secretário 
da Fazenda no governo Henrique 
Santillo e teve destacada carreira 
no serviço público e na iniciativa 
privada.

recorreu ao direito na justiça, voltan-
do atrás, porém, após acordo com a 
Presidência do Tribunal, diante do 
quadro econômico e financeiro pelo 
qual passa o Brasil, e consequente-
mente, o Estado de Goiás. 

Até o fechamento desta edição 
da Revista Sercon, porém, o autó-
grafo de lei ainda não via sido dado 
pelo governador Marconi Perillo. 
Vale lembrar que a recomposição 
salarial dos servidores do Judiciário 
e do Ministério Público Estadual foi 
autorizada ainda no ano passado, 
retroativo a outubro de 2015.
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A tradicional feita urbana come-
morativa ao Dia das Mães, promovida 
pelo Sindicato dos Servidores do Tri-
bunal de Contas do Estado, teve um 
charme todo especial este ano, já que 
foi realizada no espaço revitalizado da 
Praça Cívica, bem em frente à entrada 
principal do TCE-GO. 

Desta vez foi, de fato, a última 
realização do Sindicato nas imedia-
ções da sede antiga do Tribunal, 
proporcionando aos sindicalizados, 
demais servidores do Tribunal e às 
pessoas que passaram pelo local, 
boas compras por preços atrativos 
para presentear as mães. 

A Exposercon foi no dia 28 de 
abril, com produtos diversos como 
artesanato, decoração, acessórios, 
roupas, sapatos, bolsas, cosméticos 
e semijoias. Também houve o tra-
dicional espaço para alimentação e 
palco para apresentação do Coral do 
TCE-GO.

Charme materno no último evento
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Um mimo para as mães
lemBraNCiNha

e x p o s e r C o N  d a s  m ã e s
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edmilsoN (1995-97, 1997-99 

e  1999-2001)

E dmilson Pinheiro de Santana ficou três gestões à frente do Sercon com 
boas conquistas para a chácara, eventos técnicos e participações em 

entidades como a Fenastc e Fórum dos Servidores. A matéria abaixo dá 
continuidade à série de reportagens sobre as diretorias que já estiveram 
à frente da Associação ou do Sindicato desde a fundação, em 1980, em 
comemoração aos 25 anos da entidade.

Momentos de turbulência, mas 
também de crescimento político

Por três vezes consecutivas, Ed-
milson Pinheiro de Santana sagrou-se 
vencedor nas urnas e presidiu a então 
Associação dos Servidores do TCE. 
Na primeira gestão, providenciou a 
informatização dos procedimentos 
da entidade, inclusive na emissão de 
requisições para os convênios. Na 
época, lembra Edmilson, era neces-
sário um controle eficiente já que o 
número de empresas conveniadas 
havia crescido muito e as gavetas da 
Sercon estavam lotadas com blocos 
e mais blocos de requisições de cada 
uma dessas firmas. 

Na sede campestre, Edmilson 
nomeou um diretor responsável, des-
centralizando as decisões, e construiu 
as churrasqueiras e vestiário nas pro-

subterrânea, a obra estrutural feita 
por Edmilson resolveu o problema de 
uma vez por todas, possibilitando a 
evolução do clube, com a colocação de 
manilhas gigantes para o escoamento 
da água.

A Sercon apoiou, nas gestões de 
Edmilson, todos os treinamentos e 

simpósios realizados pelo Tribunal e 
outras entidades, como o Encontro da 
Fenastc, em que foi uma das promoto-
ras. Na área política, Edmilson afirma 
que ajudou a eleger a colega Jacyra 
suplente de vereadora na sua primeira 
campanha. “Ela acabou assumindo 
uma vaga na Câmara, tornando-se a 
primeira vereadora servidora do Tri-
bunal de Contas”, recorda.

Edmilson também apoiou a can-
didatura e eleição de Gedyr Vieira 
(então presidente do Sinficon) e de 
Marcos Cabral (como representante 

da Sercon) na presidência da 
Fenastc, e passou a integrar o 
Fórum de União em Defesa do 
Servidor Público. No Fórum, 
participou da criação do Con-
selho Estadual de Previdência, 
onde conseguiu a participação 
da Sercon (através do ex-pre-
sidente Aélson Nascimento) 
em um de seus cargos de 
conselheiro.

O ano de 1997 foi difícil 
para o TCE: a CPI estava ins-
talada, exigindo da Sercon 
atenção especial na defesa 
dos associados. Por essa épo-

ca, foram criados o Sercon Saúde e 
o Conselho Curador para o Plano de 
Saúde. Outra promoção que obteve 
sucesso sob o comando de Edmilson 
foi a criação do Momento Cultural, 
com apresentações musicais, exposi-
ções, lançamentos de livros e outras 
promoções uma vez por mês.

ximidades do lago. Na se-
gunda gestão, inaugurou 
o ginásio de esportes e, 
na terceira, normatizou o 
funcionamento do Clube 
e das ‘peladas’. À época, 
ainda chamada de chá-
cara, a área era dividida 
em duas partes por conta 
de uma enorme erosão 
que a cortava pratica-
mente no meio. Embora 
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Mais uma vez, o Sercon promoveu a Chocofest no 
hall do Bloco C do TCE, uma superexposição de choco-
lates em comemoração à Páscoa junto aos servidores 
do TCE. Veja como foi.

Páscoa é o renascimento 
de Jesus e é também 
Chocofest no Sercon
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Sercon mostra entidade para 
os novos servidores

Confira algumas das últimas atividades sociais e prestação de serviços do Sindicato

O Sindicato dos Servidores do TCE 
está de portas abertas para os servidores 
que quiserem encampar as suas lutas. As-
sim, o presidente do Sercon, Marcos Pinto 
Perillo, pautou sua fala de boas-vindas no 
lanche da tarde que ofereceu, dia 19 de 
maio, para os concursados que ainda não 
haviam se filiado à entidade.

Na oportunidade, ele apresentou 
alguns dos benefícios prestados pela 
entidade que, além da defesa salarial, 
da carreira e das condições de trabalho, 
seja no âmbito administrativo ou judicial, 
oferece um amplo leque de serviços desde 
planos de saúde e odontológico, seguro de 
vida gratuito com prêmio de quase R$ 7 
mil, convênios em praticamente todas as 
áreas de comércio e serviço e atividades 
sociais e recreativas.

Marcos Perillo fez um balanço geral 
da situação do funcionalismo público 
estadual em Goiás, relatando a dificul-
dade da negociação da data-base e a 
possibilidade iminente de aprovação de 
um pacote de medidas que vão retirar 
uma série de benefícios, entre os quais 

o quinquênio, licença-prêmio e mudança 
na fórmula do cálculo da revisão salarial 
anual.

Com relação aos servidores do TCE, 
detalhou a luta travada pelo Sindicato 
quando da aprovação do primeiro Plano 
de Cargos há mais de dez anos, mas que é 
chegado o momento de uma revisão, para 
que distorções sejam corrigidas, citando “a 
necessidade de proporcionar aos servido-
res a expectativa de uma carreira coerente, 
em que se saiba exatamente quando e 
como se darão as ascensões, para que se 
almeje chegar ao topo da carreira, antes 
da aposentadoria”.

O seguro gratuito do Sercon paga prêmios 
de R$ 6.455,92 e R$ 12.911,84 (acidente).

O presidente também mencionou o 
trabalho que vem sendo desenvolvido, em 
conjunto com a Fenastc, para a unificação 
nacional da categoria, a começar pela no-
menclatura de Auditor de Controle Externo 
que, no futuro, poderá vir a ser uma função 
de carreira de Estado, com piso nacional e 
outras vantagens. 

Fez um rápido histórico sobre a vida 
associativa e sindical dos servidores do 
Tribunal, explicando que até bem pouco 
tempo conviviam dois sindicatos e uma 
associação. “Fizemos a fusão e o resultado 
tem sido muito bom não só entre os sindi-
calizados como também para a categoria 

como um todo, a administração 
do Tribunal e as instâncias ju-
diciais. Marcos fez questão de 
ressaltar a boa convivência com 
a alta administração do TCE, 
em especial com a presidente 
Carla Santillo, “sempre muito 
receptiva às reivindicações do 
Sindicato”.
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Cinco ouros, três bronzes e   uma excelente classificação
A delegação do TCE-Goiás/Sercon 

ficou com a 11ª colocação, de um total 
de 35 participantes na 6ª Olimpíada dos 
Servidores do Mercosul, realizada de 
1º a 5 de maio, em Foz do Iguaçu-PR. A 
equipe goiana, com 51 atletas, totalizou 
590 pontos, obtendo cinco medalhas de 
ouro e três de bronze. Se o critério de 
pontuação fosse o do Comitê Olímpico 
Internacional, que prioriza as medalhas 
de ouro, a classificação do TCE-GO subi-
ria para o oitavo lugar geral.

As modalidades que obtiveram o 
ouro foram Natação (três medalhas de 
Viviane Brum), tênis de campo feminino 
(Candice Sebba) e o tricampeonato ob-
tido no truco, com Inocêncio e Dickson. 
Os medalhistas de bronze foram Nelson 
Mendes (natação), Vera Núbia (corrida 
5 Km) e Carlos Leopoldo Dayrell Júnior 
(tênis de campo).

Esta foi a quinta participação do 
TCE de Goiás em jogos de tribunais de 
contas. No total, foram obtidas 64 meda-
lhas. A atleta Viviane Brum já conquistou 
nada menos que 7 medalhas nas duas 
edições em que participou, sendo seis 
de ouro. Outros atletas de destaque são 
a dupla Inocêncio e Dickson (tricampe-
ões no truco), Carlos Leopoldo Júnior, 
Leonardo Rocha e Sebastião Domingos.

A participação do TCE-GO/Sercon 
somente foi possível graças ao apoio da 
presidente Carla Santillo e da vereadora 
Dra. Cristina (PSDB), que conseguiu o 
ônibus para levar os atletas. 

Medalha Atleta Modalidade Nº
Ouro Viviane Brum Natação 3

Candice Sebba Tênis de Campo 1
Dickson de Souza/Inocêncio Leite Truco 1

Bronze Vera Núbia Corrida 5 Km 1
Nélson Mendes Natação 1
Carlos Leopoldo Dayrell Jr. Tênis de Campo 1

TOTAL 8

Delegações argentinas e 
brasileiras na abertura. Abaixo: 
confraternização “intertribunais”

Esses atletas são Ouro!Apoio dos presidentes Carla e Marcos

Vereadora Cristina com a delegação 
na saída de Goiânia

“Primeira-dama” Carmem: sempre 
presente com o presidente do Sercon
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Cinco ouros, três bronzes e   uma excelente classificação

Delegação OURO PRATA BRONZE PONTOS POSIÇÃO

TCU Sede 8 17 8 2060 1

TCDF 6 12 9 1590 2

TCE-PR 6 7 5 1170 3

TCE-RS 8 2 7 1130 4

TCE-PI 6 5 7 1110 5

TCM-SP 5 4 6 920 6

TCE-RJ 6 1 6 840 7

TCE-SC 2 3 10 680 8

TCE-PE 3 3 5 630 9

TCE-PB 4 3 1 610 10

TCE-GO 5 0 3 590 11

LA ROJA-ARG 3 2 2 480 12

TCU-REGIONAIS 2 3 0 380 13

TCE-TO 2 2 2 380 13

TCE-MA 3 0 0 300 14

TCE-AC 1 2 1 250 15

SANTIAGO DEL 
ESTERO-ARG

1 1 1 190 16

TCE-ES 1 1 1 190 16

TCE-BA/TCE-AL 0 3 0 180 17

TCE-AM 1 1 0 160 18

TCM-RJ 0 2 1 150 19

TUCUMAN-ARG 0 2 1 150 19

CATAMARCA-ARG 1 0 0 100 20

ENTRE RIOS-ARG 1 0 0 100 20

SAN SALVADOR 
JUJUY-ARG

1 0 0 100 20

SAN LUIS-ARG 1 0 0 100 20

Obs.: As demais delegações não pontuaram.

POSIÇÃO Delegação OURO PRATA BRONZE TOTAL

1 TCU Sede 8 17 8 33

2 TCE-RS 8 2 7 17

3 TCDF 6 12 9 27

4 TCE-PR 6 7 5 18

5 TCE-PI 6 5 7 18

6 TCE-RJ 6 1 6 13

7 TCM-SP 5 4 6 15

8 TCE-GO 5 0 3 8

9 TCE-PB 4 3 1 8

10 TCE-PE 3 3 5 11

Resultados oficiais

Classificação por medalha de Ouro

6 ª  o l i m p í a d a  d o  m e r C o s u l

Na foto acima, os medalhistas com a presidente Carla

Os 
ganhadores 
das 
medalhas 
de bronze

Cataratas: beleza natural
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Gonçalves do Nascimento

Aqueles mais atentos, lerão o 
texto que se segue e certamente vão 
reconhecê-lo, pois já esteve ocupando 
outro número desta Revista. Como 
estamos bem próximos de nossa 
mudança para a nova sede, perguntei 
primeiro ao Alfaix o que ele achava 
de repetirmos a dose. Ele concordou 
que seria pertinente e resolvi, após 
pequenas alterações, trazer minhas 
reflexões acerca de momento ímpar e 
tão importante para todos nós.

 O trecho acima faz parte de uma 
das muitas belas letras de Gabriel, que 
no nome já se intitula o pensador. 
Não é o tipo de música que mais me 
agrada, mas há que se registrar a for-
ça de suas palavras, sempre simples 
e profundas. O texto chamou minha 
atenção por estar inserido na página 
da intranet chamada “Contagem Re-
gressiva”, que fala da nova sede do 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás 
e da mudança que todos nós, Servido-
res, Conselheiros, Auditores, Procura-
dores, Terceirizados e Prestadores de 
serviço, estamos fazendo. A página a 
que me refiro é uma das ferramentas 
para que nossa mudança de casa seja 
da maneira mais agradável e organiza-
da e o menos traumatizante possível. 

Costumo repetir que toda e 
qualquer mudança traz consigo um 
trauma. O novo pode atrair. Mas, o 
desconhecido também assusta. Cor-
tar os cabelos pode ser doído. Mudar 
de escola traz um certo medo nos 
pais, na criança, e até no estudante 
de qualquer outra idade. Mudar é sair 
de um mundo conhecido, onde você 
caminha até no escuro e mergulhar 
em nova sala, novos corredores que, 
pelo menos no começo, parecem 
incertos e incógnitos. Todos conhe-
cemos pessoas que não gostam de 
mudar seus horários, seu caminho, 
sua rotina, nem um móvel de lugar...

Quando nossa mãe faleceu, 
além da dor da perda, meus irmãos 
e eu tivemos que enfrentar as mu-
danças práticas decorrentes desta 
separação. ‘Desmontar’ a casa em 
que crescemos e onde minha mãe 
viveu por mais de 43 anos, mexeu 
e remexeu com nossas lembranças 
e sentimentos. Foi uma mudança 
doída, permeada de histórias e um 
festival de lágrimas e risos, quando 
se encontrava um objeto, um escri-
to, fotografias. Além das questões 
legais, mudanças que não esperam. 
Porque a vida é assim!

 O Contagem Regressiva aborda 
questões e tópicos, que deveriam fazer 
parte de todas as nossas mudanças, 
sejam elas físicas ou emocionais. Se é 
que existe uma sem outra! É possível 
fazer um check-list de como ocorrerá 
sua mudança. Isso facilita! 

É muito comum resistir em mu-
dar e mudar-se. Mas, por outro lado, 
lembro-me da sedução que o novo 
me causa. Casa nova é melhor que 
Ano Novo: traz aquela sensação es-
perançosa de que o melhor virá. O 
cheirinho do novo é um perfume que 
nos anima para outros horizontes e 
novas possibilidades. Certamente toda 
mudança tem vantagens e desvanta-
gens. A resistência é natural, até pela 
desorganização que uma mudança 
inevitavelmente provoca. Já parou pra 
pensar que quando você se propõe a 
mudar-se, tal mudança é precedida de 
uma bagunça mental, de sentimentos 
e emoções?

Por outro lado, se a decisão foi 
tomada de forma definitiva, decidida, 
você se sente senhor ou senhora de si 
mesmo, de suas ações. Pode planejar 
como vai acontecer. E apesar das cai-
xas amontoadas e da desordem, você 
pode decidir o que descartar de seu 
dia a dia, de sua vida. Vai jogar fora ou 
passar adiante, objetos e sensações 
que não têm mais utilidade. Novos 
móveis, novo trajeto, uma nova pai-
sagem vista da janela da alma. 

Todos nós somos obrigados a lidar 
com mudanças, algumas desejadas 
e planejadas, outras inesperadas e 
imprevistas. Assim, não há como fugir 
e é preciso tentar mudar e mudar-se. 
Novas experiências contribuem para o 
amadurecimento, dão mais sentido às 
nossas atitudes e ampliam nossas apti-
dões. Procurar adaptar-se ao novo é um 
exercício que inclui perdas e ganhos.

Saúde, paz e... mude-se!

“Mude, que quando a gente muda o mundo muda com a gente / A gente muda o 
mundo na mudança da mente / E quando a mente muda a gente anda pra frente / 

E quando a gente manda ninguém manda na gente” Gabriel o Pensador 

Nada muda se você 
não mudar
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Mais uma vez a combinação feijoada 
e samba deu liga para os sindicalizados do 
Sercon que participaram da 2º Feijoa da, 
realizada na tarde do dia 16 de abril no 
Clube do Sercon. 

A animação ficou por conta do cantor 
Marcos Antônio Alves e banda. O ingres-
so foi uma camiseta personalizada, de 
uso obrigatório no evento, o que ajudou 
no clima de confraternização.

Segunda edição consolida evento no Clube
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Almoço oferecido pela 
sindicalizada Maria Amélia 
Veiga, em meados de março. 
As servidoras do TCE-GO 

continuam mantendo-se unidas 
e compartilhando momentos 

maravilhosos...

Professora Eliane Romeiro 
aborda a previdência na velhice

O Pós-Doutorado da professora Eliane 
Romeiro Costa, diretora de Controle Interno 
do TCE-GO já está dando frutos, com o livro 
Previdência e Velhice, que detalha o direito 
ao trabalho e à seguridade no processo de 
envelhecimento. A obra tem a assinatura da 
Juruá Editora, responsável também por sua 
distribuição.

O livro está disponível para aquisição no 
site www.jurua.com.br ou televendas (41) 
3352-1200, televendas@jurua.com.br.

Diante dos recentes 
acontecimentos políticos 
no Brasil, muitas entidades 
de classe se manifestaram, 
demonstrando o desejo 
da maioria dos seus re-

presentados no contexto 
das manifestações que se 
alastraram pelo país afora. 

Com o Sercon não foi 
diferente, a entidade se 
mobilizou e esteve pre-

sente em diversas passe-
atas, inclusive oferecendo 
camisetas para que seus 
sindicalizados que apoia-
vam a mudança fossem 
às ruas.

Sercon presente nas manifestações

Esse é o tempo que os sindi-
calizados terão para buscar as no-
tinhas emitidas nas compras feitas 
por meio de convênios do Sercon. 
Passado esse prazo elas serão des-
cartadas.

3 meses
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Revista destaca independência da Auditoria
A Federação Nacional das Enti-

dades dos Servidores dos Tribunais 
de Contas do Brasil lançou, durante 
a Olimpíada de Foz do Iguaçu, sua 
primeira publicação informativa: Con-
trole Externo Brasileiro em Revista. A 
matéria de capa tem como título “A in-
dependência da auditoria de controle 
externo: um ajuste necessário”, texto 
produzido a partir de debates nacio-
nais consolidados no 25º Congresso 
da Fenastc, em Brasília, em dezembro 
de 2015.

O presidente da Federação, Amau-
ri Perusso explicou que a revista foi 
construída com a participação das en-
tidades, inclusive o Sercon, com o artigo 
“A culpa da crise não é dos servidores”, 
de autoria do presidente Marcos Pinto 

conta a situação delicada vivida pelos 
servidores públicos no Estado, com a 
incerteza de aplicação da revisão sa-
larial e outras dificuldades financeiras.

Perillo. Na matéria, o representante 
goiano parabeniza pela iniciativa da 
publicação nacional, apontando como 
exemplo a própria Revista Sercon e 

Representantes teceanos com a tocha olímpica
Em sua passagem por Goiânia, a Tocha Olímpica 2016 

foi conduzida por pessoas das mais diversas atividades. 
Entre esses felizardos o Sercon esteve representado pelas 
sindicalizadas Tatiana Monick da Silva Santos e Maria Tereza 
de C. A. e M. Lima, além do esposo desta, o maratonista 
Hélder Meirelles.

A vereadora Cristina Lopes Afonso (PSDB) foi a segunda melhor votada 
no prêmio Mulheres Mais Admiradas de Goiás 2016, categoria Política, 
com 20,78%, perdendo apenas para a senadora Lúcia Vânia (22,08%). O 

Lançamento foi feito 
durante a Olimpíada 
do Mercosul, em Foz 
do Iguaçu-PR. Estão 
programados, também, 
outros lançamentos, 
por Estado

f e N a s t C

Dra. Cristina recebe prêmio

prêmio foi promovido pela Contato Co-
municação, com mais de 1 mil indicações.

Dra. Cristina, como é mais conheci-
da, é fisioterapeuta e sua atuação política 
é voltada ao combate à violência contra 
as mulheres e por melhoras na saúde 
e educação. A vereadora tem feito um 
trabalho de aproximação com o Sercon, 
tornando-se desde então a represen-
tante dos servidores do TCE na Câmara 
Municipal.

O ex-presidente do Sercon Kleber 
França Pereira tomou posse como Vereador 
da cidade de Silvânia, em sessão no dia 29 
de março. Kleber, eleito suplente na última 

Kleber é vereador 
em Silvânia

votação para a 
Câmara de Ve-
readores,  foi 
convocado para 
assumir em fun-
ção da licença 
matern idade 
concedida à ti-
tular Alba Ste-
fânia.
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Imóveis no Jaó e região
A proprietária da Alfa Edito-

ra, que durante 25 anos editou 
e publicou o Jornal do Sercon 
e, mais recentemente, a Revista 
Sercon, Jacqueline Assis, agora 
é consultora de imóveis e a mais 
nova conveniada do Sercon. 

Moradora há quase dez anos 
no Setor Jaó, conhece bem a região, 
incluindo os setores Santa Genove-

Sercon Saúde
UNIODONTO - A Uniodonto 

prorrogou até o dia 13 de junho a 
inclusão de novos beneficiários ao 
Plano Odontológico. Podem partici-
par, além do sindicalizado, pai, mãe, 
sogros, filhos e cônjuge, irmão e so-

brinho. A vigência para atendimento 
é a partir de 1º de julho.

UNIMED – O valor da copartici-
pação para as consultas médicas da 
Unimed Goiânia foi reajustado para 
R$ 42,50, desde o dia 20 de abril. Craque no Piauí

Depois de se sagrar campeão 
da segunda divisão do campeonato 
piauiense, a equipe do Altos, da cida-
de com mesmo nome, chegou a uma 
final inédita contra o time do Piauí. 
Parte dessa ascensão pode ser credi-
tada ao jogador de meio-campo, um 
goiano: Fred, filho do servidor do TCE 
Josenias Pereira, o Bira.

O volante vinha atuando pelo 
Bom Jesus na terceira divisão do 
Campeonato Goiano.  Chegando ao 
Altos, foi campeão da segunda divi-
são no ano passado, confirmando o 
bom momento.

Fred tem 23 anos, e jogou pelo 
Goiânia (2010, 2011, 2012 e 2014), 
Duque de Caxias (2012), Araguaína 
-TO (2013), Novo Horizonte-GO 
(2013) e Bom Jesus (2015). O atleta 
foi campeão goiano Sub-20 em 2012 
atuando pelo Goiânia e fez o gol do 
titulo.

N o v o  C o N v ê N i o

va, Jardim Guanabara e Negrão de 
Lima, e oferece o serviço de procu-
rar a melhor casa, apartamento, so-
brado, condomínio para cada perfil.

Atua também em outros se-
tores de Goiânia na compra e 
venda de todo tipo de imóveis. Em 
tempo, ela é esposa do jornalista 
Alexandre Alfaix Assis, do Serviço 
de Imprensa do TCE-GO.

Facebook: Jacqueline Assis Imóveis
Telefone: (62) 98439-3751 - WhatsApp
Venda e aluguel de imóveis em Goiânia 

Bacharéis
Os servidores Leonardo 

Rocha Miranda (Comunica-
ção) e Camila Savastano de 
Toledo (Qualidade de Vida) 
obtiveram segundas gradua-
ções, ao se tornarem bacha-
réis em Direito, pela Faculdade 
Salgado de Oliveira (Universo). 

A colação de grau foi dia 
15 de abril, no Atlanta Music 
Hall. Leonardo Rocha agora 
é formado em Jornalismo e 
Direito, enquanto Camila To-
ledo acumula as graduações 
de Psicologia e Direito.
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Muita gente se reuniu nesse período: servidores da Comunicação e Gerência de Administração; o novíssimo 

aposentado Eurípedes Moreira Jorge; Manoel Argollo e esposa; lançamento do livro de Alba Dayrell com os 

palacianos; praia com Bia Nieves; Dayse Moura com a família; e o aniversário de Simone Tavares no TCE-GO

Os flagras do bimestre...



Curta a página Sercon Sindicato
 Os últimos acontecimentos envolvendo o Sindicato e 

seus sindicalizados, dicas sobre as vantagens oferecidas 
pelos conveniados, mensagens positivas e datas festivas e 

comemorativas de todos os tipos são os principais temas que a 
página do Sercon no Facebook oferece aos seus seguidores.

www.facebook.com/sercontce.go


