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Conselho Deliberativo: 
Marcos José Barbosa Cabral, Marília 
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Rodrigo Carlos de Castro, Angélica 

Sucena Sebba Gomide, Divino Eterno 
de Souza e Denise Nogueira Chaud
Conselho Deliberativo Suplente: 
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W. Godoy e Marcelo Roriz Cruvinel
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Carlito Sales Gomes

Sindicalizados autorizaram negociações pela 
URV e data-base 2018. Em outra reunião, realizada 
em abril, foi aprovado o balanço geral de 2017.

Dias das Mães, 
em maio, e dos 
Namorados, em 
junho: motivos 
de feirinhas 
do Sercon

Jogos deste ano 
serão de 30 de 
outubro a 4 de 
novembro na 
Serra Gaúcha: 
Gramado, Canela e 
Nova Petrópolis.

O novo livro de Joaquim 
Graciano é Resgatando 
a História, mostrando 
costumes, festejos e outras 
características goianas. 
O jornal Diário da Manhã 
deu amplo destaque.
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Parceria e entrega de resultados
Período aproximado Reivindicações e Conquistas

Julho de 2014 Unificação das entidades: Sercon/Sinficon/Asap

Agosto de 2014 Transformação do jornal em Revista Sercon

Dezembro  de 2014 Lançamento do site www.sercon.org.br

Fevereiro de 2015 Ampliação do prazo de financiamento consignado para 
96 meses

Março de 2015 Pagamento da GIF para portadores de diploma de pós-
graduação

Abril de 2015 Liberação do acesso ao portal Gestão de Pessoas para 
aposentados e pensionistas

Maio de 2015 Data-base é encaminhada à Assembleia junto com reajuste 
dos técnicos e progressão para todos

Junho de 2015 Ponto flexibilizado

Agosto de 2015 Pagamento do abono pecuniário referente a um terço da 
licença-prêmio dos servidores

Setembro de 2015 Requerimento para pagamento de Auxílio-alimentação, 
transporte e creche

Outubro de 2015 Requerimento para implantação das progressões horizon-
tal e vertical do Plano de Cargos e Salários

Dezembro de 2015 Atendimento parcial da Progressão do PCS

Progressão funcional por antiguidade aos servidores ativos 
do quadro permanente

Fevereiro de 2016  Data-base é judicializada

Agosto de 2016 Data-base relativa a 2015, retroativa a março, incluindo 
reajuste aos técnicos e progressão a todos os servidores

Auxílios Alimentação e Transporte

Incorporação da VPNI

Outubro de 2016 Pensionistas passam a integrar a base de representação 
do Sindicato, com isenção de contribuição

Redução da contribuição dos aposentados para 0,5%

Nova cláusula no plano de saúde, assegurando o benefício 
para os “agregados”

Inclusão do Diretor Jurídico e de Defesa Profissional na 
Diretoria Executiva

Sercon é um dos fundadores da FenasTC

Dezembro de 2016 Quitação da VPNI aos aposentados

Março de 2017 Aquisição de lote para construção da sede própria

Maio de 2017 Reeleição da chapa 

Junho de 2017 Pagamento da data-base 2017

Agosto de 2017 Goiasprev reconhece direito de 21 pensionistas à VPNI

Setembro de 2017 Início do pagamento da Gratificação de Incentivo Funcional

Novembro de 2017 Apoio aos Jogos dos TCs em Brasília

Abril de 2017 a Maio 
de 2018

Construção da sede própria

Junho de 2018 Inauguração da sede própria

Nunca mais! Essa é uma 
expressão comum de quem 
consegue finalizar a construção 
ou reforma de uma obra. E a ex-
plicação é uma só: são tantos os 
problemas que se materializam 
como passes de mágica no dia a 
dia da obra que, ao terminar, a 
sensação é de alívio. 

Foram pelo menos quinze 
meses, desde a aquisição do lote 
até a inauguração da nossa sede 
própria, um longo período que, 
sem dúvida, afetou a administra-
ção da entidade, já que a conse-
cução da obra foi priorizada em 
meio ao cotidiano do Sindicato.

Um dos efeitos na fase con-
clusiva da obra foi a paralisação 

p a l a V r a  d o  p r e s i d e N t e
Por

Marcos Pinto Perillo
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temporária de algumas ativida-
des importantes, como a pró-
pria edição da Revista Sercon 
e a festa de final de ano. Mas 
as atividades sindicais e sociais 
não pararam. Nesse período, 
estivemos atuantes junto à ad-
ministração do TCE-GO e aten-
tos aos movimentos políticos e 
jurídicos em busca de conquistas 
profissionais relevantes. Tam-
bém mantivemos nossas ações 
sociais, como a Exposercon de 
Natal e das Mães, bazares de 
Páscoa e dos Namorados.

Esse longo período sem a 
circulação da revista nos faz 
refletir sobre as nossas reivin-
dicações e conquistas desde o 
primeiro mandato da atual di-
retoria. Em rápido levantamento 
(veja quadro na página 3), con-
sultando as edições da própria 
revista, podemos observar o 
quanto foi feito e compreender 
a relevância de um sindicato 
atuante e preocupado com os 
direitos de seus sindicalizados.

Diante da constatação, foi 
concebida a campanha pelo 

WhatsApp, de envio de banners 
constando algumas das princi-
pais realizações desde 2014.

Além das conquistas junto 
à administração do Tribunal, o 
Sindicato tem contribuído com 
as ações do TCE-GO, principal-
mente quando se refere à capa-
citação profissional e melhorias 
ao funcionalismo. Estivemos 
presentes no 29º Congresso Na-
cional dos Tribunais de Contas, 
no Encontro Nacional de Obras 
Públicas e em outros eventos 
promovidos pelo TCE-GO.

É preciso reconhecer que a 
recíproca é verdadeira quando 
se fala de parceria. Os presi-
dentes do Tribunal nesse perío-
do, os conselheiros Kennedy 

Trindade e Carla Santillo, têm 
sido extremamente sensíveis a 
todas as nossas reivindicações. 
A resposta é no sentido de 
atender sempre que o direito 
estiver caracterizado e houver 
recursos. 

A parceria vai também a 
outras instâncias do TCE-GO, 
a começar pela Presidência e 
membros do Tribunal e se es-
tende para a Secretaria Admi-
nistrativa, Gerência de Pessoal, 
Secretaria de Controle Externo, 
Assessoria de Comunicação e 
de Cerimonial, Assistência Po-
licial Militar, Instituto Leopoldo 
de Bulhões, Diretoria Jurídica, 
TI, para citar apenas os setores 
com os quais temos um relacio-
namento mais próximo.

Para encerrar, faço o convi-
te: venha nos visitar em nossa 
sede própria. O Sercon fica 
na principal avenida do Setor 
Jaó, a Quitandinha, um pouco 
depois da igreja católica e um 
pouco antes do Clube Jaó.

F e r r a r i
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Os balanços financeiro e patrimonial do Sercon, relativos ao 
exercício de 2017, foram apreciados e aprovados em assembleia 
geral realizada no dia 27 de abril, na antiga sede da entidade.

Os sindicalizados presentes consideraram as contas fidedignas 
e aptas à aprovação.

a s s e m b l e i a  G e r a l

Av. T-2 nº 2732
Setor Bueno
Goiânia-GO

Fone: (62) 3091-2467       Fax: (62) 3095-2567

MOTORES PARA AUTOMAÇÃO DE PORTÕES 
E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Diretor-proprietário: Durval Meireles

As negociações administrativas 
ou judiciais necessárias para dar an-
damento ao processo da URV e para 
negociar o pagamento da data-base de 
2016 no índice de 11,38%, foram auto-
rizadas pela maioria dos sindicalizados 
do Sercon presentes na Assembleia 
Geral do dia 23 de junho, na sede da 
entidade.

Esta foi a primeira assembleia 
realizada na sede própria, que seria 
oficialmente inaugurada somente 
três dias depois. Os sindicalizados, 

Sindicalizados autorizam negociações 
pela URV e data-base 2016

Contas 2017 aprovadas

que compareceram em bom número, 
também aprovaram alteração do Esta-
tuto para a modificação do endereço 
do Sindicato. 

No início da reunião, o presidente 
do Sercon, Marcos Pinto Perillo, fez 
um histórico das duas situações: URV 
e data-base 2016.  

Quanto à data-base, Perillo 
explicou que o processo encontra-
se judicializado, mas que o ministro 
Alexandre de Moares, do Supremo 
Tribunal Federal, determinou o so-
brestamento dos processos relativos 
às data-bases em todas as instâncias 
judiciais até que o STF chegue a uma 
repercussão geral.

A proposta do Sindicato é de 
buscar uma negociação nos termos 
do que ocorreu com o Sindifisco, que 
aceitou o recebimento do reajuste a 
partir do acordo com a administração. 
No momento da votação, a proposição 
foi aprovada por maioria.

A chamada “URV” é a Unidade 
Real de Valor, moeda provisória que 
deu origem ao Real. O valor pleiteado 
refere-se a diferenças salariais apu-
radas na conversão do Cruzeiro Real 

à URV, no período de 1994 a 2005. 
Houve um erro na conversão, que ge-
rou uma diferença, à época, de 11,98%.

A discussão sobre esse item da 
pauta foi polêmico mais pelo acerto 
dos honorários advocatícios do que 
pelo mérito da negociação. Ao final, 
os sindicalizados concordaram com 
os termos propostos, inclusive pelo 
ingresso de ação judicial, em caso de 
insucesso pelas vias administrativas.
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Fale inglês, alimente-se e 
durma bem e com segurança

O Sercon firmou novos convênios, com muitas ofertas e oportunidades para os associados. Confira

Notas de 
Falecimentos

É com muita tristeza que 
registramos o falecimento dos 
ex-servidores do TCE-GO e sin-
dicalizados do Sercon:

André Lourenço Rodrigues 
Filho, conhecido 
como Seu An-
dré, morreu no 
dia 2 de junho. 
Ele era pai do 
membro da di-
retoria do Ser-
con André Luiz, 
atualmente lo-
tado na Gerên-
cia de Orçamen-
to e Finanças.

D o r i n h a 
(Dora do Carmo 
Arantes) ainda 
estava na ativa, 
lotada no Ser-
viço de Qualidade de Vida, e 
faleceu prematuramente no dia 
7 de dezembro do ano passado.

A outra per-
da foi de Valdir 
da Silva Leão, 
servidor aposen-
tado que mor-
reu no dia 19 de 
junho em Bom 
Jardim do Ara-
guaia. 

A Lanchonete e Restaurante do TCE (Ímpar Alimentos) fica no 
subsolo 1 da sede do Tribunal. O almoço é servido a partir das 11 
horas e o lanche é durante todo o dia, nos dias úteis. O pagamento 
pode ser feito pelo Sercon, trazendo comodidade e prazo. É pre-
ciso fazer cadastro junto ao Sercon pelo e-mail serconpriscilla@
gmail.com, informando nome completo e número de matrícula. 

A Escola de Idiomas 
Wizard, do Jardim Goiás, 
oferece descontos de 
50% na matrícula e 40% 
no curso de inglês, ex-
tensivo para os cônjuges, 
filhos e netos.

A unidade aceita o 
Cheque Sercon e fica na 
Av. E nº 1077, Jardim Goi-
ás, telefone 3921-5011.

A Colchões OuroFlex ofe-
rece desconto de 10% aos 
sindicalizados sobre as tabelas 
de preços dos colchões, sofás 
e outros produtos da marca 
OuroFlex, para pagamento 
pelo cheque Sercon ou compra 
em crédito consignado. O en-
dereço é Av. 85 n° 2.026 - Qd. 
G-21, Lt. 18, Setor Marista, 
fone 3095-4111.

A identificação do sindica-
lizado é feita por meio do 
crachá funcional do TCE.

A Comercial Bandeiran-
tes, cujo proprietário é o ex
-presidente do Sercon Durval 
Meireles, oferece interfones 
e fechaduras eletrônicas. É 
distribuidor oficial dos au-
tomatizadores de portões e 
portas da marca Peccinin e 
aceita o cheque Sercon. Av. 
T-2 n° 2732, Setor Bueno. 
Fone 3091-2467.
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Unimed oferece serviço de UTI Móvel
O sindicalizado que já é beneficiá-

rio do plano de saúde Unimed Goiânia 
pode optar também pelo benefício da 
UTI Móvel, pagando um adicional de 
apenas R$ 10,08 mensais. O serviço 
funciona 24 horas por dia, com uma 
equipe de médicos e enfermeiros 
especializados em atendimentos de 
urgência e emergência.

O UTI Móvel é parte do serviço 
SOS Unimed, que garante um serviço 
de remoção segura e eficiente, incluin-
do de um hospital a outro ou entre 
hospital e clínica, para realização de 
exames e alta hospitalar para pacien-
tes debilitados.

Para situações em que o trans-
porte terrestre não é possível, o 
SOS Unimed conta com o serviço de 
remoção aérea, com todos os equipa-
mentos de UTI.

Também está incluído atendi-
mento médico de urgência e emer-
gência. O assinante do SOS Unimed 
conta com o SOS Fone, com orientação 
médica 24 horas para aconselhamen-
to profissional e esclarecimento de 
dúvidas.

• • • Os usuários da Uniodonto contam agora com cobertura nacional. O 
serviço tem mensalidades a partir de R$ 26,02, com três meses de carência.
• • • O Sercon Saúde iniciou negociação para a renovação do seguro saúde 
SulAmérica.
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Anuncie na

E mostre seus produtos e serviços para um 
leitor qualificado e formador de opinião.

Solicite a visita de 
nosso representante.

SerconRevista

3218-6794

27º Congresso da FenasTC, 
em Porto Alegre

Ex-presidente do Sercon Marcos Cabral 
no 2º Congresso Internacional e 
7º Nacional da Auditar

Servidoras 
do TCE-GO 
participam 
de encontro 
técnico da 
FenasTC, em 
Vitória-ES

Lançamento 
da 
campanha  
Contas 
públicas são 
da nossa 
conta, pela 
Audicon

e N t i d a d e s  N a C i o N a i s

Eventos movimentam FenasTC, Auditar e Audicon
A diretoria do Sercon tem 

participado ativamente dos en-
contros e das ações promovidas 
pelas entidades que congregam 
os servidores dos tribunais de 
contas brasileiras. 

No mês de junho, foi reali-
zado em Vitória-ES o Encontro 
Técnico Nacional da FenasTC, 
com o tema Cenários possíveis 
e o Controle Externo. No 
mesmo mês, a Audicon, 
entidade que reúne os 
ministros e conselheiros 
substitutos dos tribunais 
de contas, comemorou 
os 100 anos de criação do 
cargo de Ministro Substi-
tuto, em Brasília, quan-
do lançou a campanha 
Contas públicas são da 
nossa conta. Esse evento 
teve como uma de suas 
organizadoras a conse-

lheira substituta Heloísa Helena 
Antonácio Monteiro Godinho, 
do TCE-GO.

Em março, houve o 2º Con-
gresso Internacional e 7º Na-
cional da Auditar, entidade que 
congrega os auditores de Con-
trole Externo do TCU, em For-
taleza-CE, e, em dezembro do 
ano passado, o 27º Congresso 
da FenasTC, em Porto Alegre. 
O conselheiro e ex-presidente 
do Sercon Marcos Cabral e o 
sindicalizado Dickson de Souza 
participaram de alguns desses 
eventos.

Ligue:
(62) 3920-0252
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TCE-GO mostra experiência com OS em Rondônia
Debate sobre Organizações So-

ciais de Saúde: a Experiência Goiana na 
Visão do Controlador e do Controlado. 
Este foi o tema do evento promovido 
em abril pelo Tribunal de Contas do Es-
tado de Rondônia, com a participação 
de representantes do TCE-GO como 
debatedores. 

Dentre os pontos abordados es-
tavam os aspectos legais, o processo 
de qualificação da OS, a adequação 
do termo de referência, o contrato de 
gestão e a importância dos controles 
interno, externo e social. Os analistas 
de controle externo Cláudio Márcio 
Rocha, Vera Núbia Z. Gomes e Wagner 
Eleutério Martins mostraram como foi 
o processo de fiscalização da implan-
tação das OS, destacando as ações de 
controle desenvolvidas desde o início 
da transferência da gestão, ainda em 
2002, até a realização, mais recente, 

dos chamamentos públicos e da pre-
visão em programa de governo.

Foram citados os principais de-
safios para os órgãos fiscalizadores 
na implantação das OS; a atuação 
do TCE-GO nesses procedimentos, 

normatização interna por meio de 
resolução; os reflexos no planeja-
mento das auditorias, os achados e 
as recomendações, e como é possível 
melhorar o desempenho da atividade 
fiscalizatória, entre outros.

Laboratórios de asfalto do 
TCE-GO destacados na África

A experiência dos laboratórios de 
pavimentos do Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás foi mostrada durante 
o 1º Seminário Internacional sobre 
Auditoria de Obras Públicas, realizado 
no mês de maio em Maputo, capital 
de Moçambique, na África. Os enge-
nheiros Ricardo Souza Lôbo, Fernando 
Barbalho e Tule Maia explicaram como 
foi idealizado, ainda em 2012, o labo-
ratório móvel, partindo da perspectiva 
de efetuar o controle em tempo real, 
propiciando celeridade entre a coleta 
e a apresentação de resultados.

Conforme explicou Ricardo, que 
é gerente de Fiscalização de Engenha-
ria do TCE-GO e diretor esportivo do 
Sercon, a decisão pela montagem do 
laboratório levou em consideração a 
carência da agência estatal respon-
sável pela fiscalização das obras em 
Goiás, a Agetop, e a necessidade de 
melhorar o controle do Tribunal. 

O engenheiro Fernando Barbalho 
apresentou dois casos fiscalizados com 
o laboratório móvel. Os resultados 
encontrados foram inconformidades 

como espessura do asfalto e teor de 
betume abaixo do recomendado. Cou-
be a Tule Maia demonstrar as novas 
perspectivas do controle tecnológico 
das obras rodoviárias. Ele relatou que 
já está em funcionamento o laborató-
rio fixo do TCE-GO e em fase de licita-
ção a aquisição de um novo caminhão, 
maior e com capacidade de instalação 
de mais equipamentos. 

pelo Tribunal Administrativo de Mo-
çambique, pelo Instituto Brasileiro de 
Obras Públicas (Ibraop) e pela Agência 
Alemã de Cooperação Internacional 
(Gesellschaft für International Zusam-
menarbeit - GIZ).

   Além de representantes do país 
sede, participaram técnicos de cinco 
estados brasileiros, de Angola, África 
do Sul, Guiné-Bissau, Cabo Verde e das 
entidades Países Africanos de Língua 
Portuguesa (Palop) e da Associação 

Africana de Instituições 
de Controle (Afrosai-E). 
O evento foi promovido 

Fernando, Tule e Ricardo 
(esquerda) falaram para 
um público formado por 
representantes de países 
africanos e estados 
brasileiros
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A Exposercon das Mães deste ano teve como tema a Mulher Maravilha, significando toda a força que a mulher 
apresenta quando se encontra na condição de mãe. Como sempre, a exposição apresentou opções de artesanato, 
artigos de decoração, acessórios, roupas, bolsas, sapatos, cosméticos, semijoias, brinquedos pedagógicos e a tra-
dicional praça de alimentação. O evento foi no dia 10 de maio, na rua coberta em frente o auditório do TCE-GO. 

As mães maravilhas do TCE-GO
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Um dos lados da Avenida Qui-
tandinha, no Setor Jaó, amanheceu 
fechado na manhã do dia 26 de ju-
nho de 2018. É que ali foi montada 
uma tenda com decoração junina 
para receber os sindicalizados do 
Sercon para a festa de inauguração 
de sua sede própria. Na hora do des-
cerramento da placa não faltaram fo-
gos de artifício e, nas mesas típicas, 
o que há de melhor da culinária da 
festa de São João.

O conselheiro Sebastião Tejota 
esteve presente e elogiou a ousadia 
da diretoria do Sindicato ao construir 
uma obra estruturada e confortável, 
privilegiando a localização, por ser 
próxima do TCE-GO. Outro que ficou 
encantado foi o conselheiro substi-
tuto Flávio Rodrigues.

Antes de convidar o conselheiro 
aposentado Eurico Barbosa para o 
descerramento da placa inaugural, 
o presidente do Sercon, Marcos 
Pinto Perillo, afirmou que a obra é 
um marco na vida dos servidores da 
ativa, aposentados e pensionistas, 
comparando-a com a própria sede do 
Tribunal. “Ambas foram concebidas 
dentro do conceito da modernidade, 
segurança e conforto. É importante 
que as pessoas se sintam bem no am-

biente de trabalho e na entidade que 
os representa”, disse o presidente.

Marcos também destacou que 

Eurico Barbosa, por sua vez, 
destacou a modernidade e funcio-
nalidade da sede própria do Sercon. 
“Ela enche de orgulho a todos nós, 
demostrando que o Sindicato está 
sendo gerido com eficiência”, afir-
mou.

Ao final da solenidade, os ex
-presidentes do Sercon presentes, 
Marcos Cabral, Kleber França e 
Edmilson Santana, além de Hugo de 
Souza Silveira Júnior, representando 
o pai, juntos com o presidente Mar-
cos Perillo, descerraram o mural dos 
ex-presidentes do Sercon. Também 
foi descerrado, pelas aposentadas 
Maria das Dores Rascop e Dayse 
Moura, o mural das Comendadoras 
da Medalha Célia Coutinho.

a sede própria im-
plica também em 
diminuição signifi-
cativa das despe-
sas mensais com 
aluguel. Segundo 
ele, “isso resulta 
no fortalecimento 
do Sindicato, uma 
vez que os recur-
sos serão usados 
em benefício das 
necessidades do 
sindicalizado”.

s e d e  p r ó p r i a

Agora é oficial: estamos na 
Av. Quitandinha, Setor Jaó
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Sercon recebe mensagens de sindicalizados
Parabenizo pela construção da nova sede da entidade. Eu, que acompanhei 

passo a passo a criação e o crescimento do Sercon, compartilho da alegria de todos 
por essa grande conquista! Carlos Augusto Quinta

Quero, com muita alegria, parabenizar o nosso presidente do Sercon pela 
inauguração da sede própria do Sindicato. Creio que, como eu, todos se sentem 
prestigiados com essa gestão tão brilhante e promissora. Transmita ao presidente 
Marcos Perillo os meus cumprimentos. Compromissos já assumidos me impediram 
de comparecer à cerimônia.  Ivonete Caiado

Parabéns, Marcos pelo seu esforço, empenho e dedicação. Você foi e será sem-
pre para nós um presidente que nos proporcional só alegria e realização. Parabéns 
também para todos os funcionários do Sercon, sempre atenciosos. Jesus e Nossa 
Senhora da Aparecida abençoem! Nádia de Oliveira Pimentel
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“Apesar das dificuldades durante a 
obra, o resultado é de encher os olhos. 
Estamos agora entre as poucas enti-
dades sindicais goianas que possuem 
sua sede própria. E, ouso dizer, nossa 
sede foi feita sob medida para nossas 
necessidades”. Essas são as palavras 
orgulhosas do presidente Marcos Pe-
rillo para descrever a obra inaugurada.

O prédio está localizado próximo 
do TCE-GO, no Setor Jaó, um dos mais 

Um passo ousado
tradicionais bairros da capital goiana, 
eminentemente residencial, com am-
plos espaços verdes e ótima qualida-
de de vida. Lá não haverá problemas 
de estacionamento, a despeito das 
vagas próprias reservadas para os 
visitantes.

A nova sede tem área total de 
416 metros quadrados, sendo 246 
de área construída em um pavimen-
to, contendo salas para a Recepção, 

Departamento Sociocultural, 
Contabilidade e Financeiro, 
Sala de Reunião, área de 
descanso e cozinha. 

No fundo, ainda será 
construída uma área para 
churrasco com cerca de 30 
metros quadrados e área de 
recreação.

O Sercon agora fica na 
Av. Quitandinha, quadra 68, 
Lote 6, Setor Jaó, entre o 
Clube Jaó e a igreja católica.

s e d e  p r ó p r i a
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No ano em que o conselheiro 
aposentado do TCE-GO completou 
85 anos de idade, a Academia Goia-
na de Letras (AGL) decidiu intitular 
2018 como o “Ano Cultural Acadê-
mico Eurico Barbosa”. Segundo a 
presidente da entidade, escritora 
Leda Selma, “trata-se de uma reve-
rência justíssima conferida a esse 
confrade de notável cultura, de 
textos jornalísticos marcantes, con-
tundentes, de postura acadêmica 
irretocável, sempre atuante no dia 
a dia da AGL”. 

Confira duas homenagens a Eu-
rico publicadas no Diário da Manhã.

Eurico Barbosa recebe homenagens
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Olimpíada dos TCs tem inscrições
cretaria Geral na parte da manhã, 
preencher a ficha de inscrição e 
efetuar depósito de R$ 1.700,00, 
em até três vezes e pagar a primei-
ra parcela até 31 de julho.

O hotel definido para a de-
legação do Sercon é o Estrelas 
da Serra, em Gramado, estando 
inclusos no pacote seis diárias de 
hotel, cinco almoços; coquetéis 
de abertura e de encerramento 
do evento, transfer Porto Alegre/
Gramado/Porto Alegre e transfer 
interno para os locais de competi-
ções. Será cobrado, como ingresso 
simbólico, na cerimônia de aber-
tura do evento, uma lata de leite 
em pó de cada participante para 
doação a entidades de assistência 

social. O material esportivo utili-
zado será doado, após a Olimpía-
da, às escolas das cidades sede.

Cada atleta pode se inscre-
ver em até três modalidades 
esportivas. 

Os jogos contemplam diver-
sas categorias e modalidades, po-
dendo haver diferenças quanto 
ao gênero e faixa etária.

Confira as modalidades dis-
poníveis:

Basquete, beach tênis, bocha, 
boliche, corrida, dama, dominó, 
futebol soçaite, futsal, futevôlei, 
natação, pebolim, pesca, pôquer, 
sinuca, tênis de campo e de mesa, 
tiro esportivo, truco, vôlei de qua-
dra e de praia e xadrez.

O Sindicato dos Servidores 
do TCE-GO (Sercon) está elabo-
rando a relação de atletas que 
vão representar a entidade na 
Olimpíada dos Servidores dos 
Tribunais de Contas do Brasil (OTC 
2018 – Serra Gaúcha), que vai 
ocorrer de 29 de outubro a 4 de 
novembro de 2018. O encontro 
esportivo este ano está sendo 
promovido pela Associação dos 
Servidores do TCE-RS e será rea-
lizado nas cidades de Gramado, 
Canela e Nova Petrópolis, no Rio 
Grande do Sul.

Para participar, não precisa 
ser sindicalizado, mas é preciso 
procurar o responsável pelas 
inscrições, Inocêncio Leite, na Se-

e s p o r t e



Julho de 201816

RevistaSercon

 Dois queridos amigos e, por isso, 
suspeitíssimos, o jornalista Alexandre 
Alfaix e o cantor Marcelo Barra comen-
tam um tanto surpresos ou espantados 
em como tenho facilidade com as le-
tras da (boa) música brasileira. Sempre 
que nos reunimos e o encontro inclui 
cantoria, são raras as canções que não 
conheço de cabo a rabo. E quando 
perguntam sobre tal característica, 
é claro que digo de minha facilidade 
em guardar letras, pois 
o meu maior encanta-
mento é a palavra. Mas, 
credito meu ‘repertório’ 
considerado vasto e um 
tanto elaborado ao bom 
e velho(?) rádio! Este 
veículo de comunicação 
fabuloso, que sempre 
fez e faz parte de minha 
rotina.

Na casa onde vivi 
minha infância e ado-
lescência, a música sempre foi muito 
presente, principalmente por meio do 
rádio. Tínhamos, meus irmãos e eu, 
em todas as manhãs, a companhia 
de Zé Bettio, que insistia: “Dona de 
casa, joga água nas crianças. Água na 
turma, vai! Está na hora da escola!” 
Chuáááá... Era o som da ‘água’, que 
nos despertava para mais um dia. De-
pois das aulas, a Rádio Morrinhos AM 
(1460), era companhia certa e passava 
a tarde toda, trazendo muita música e 
informação. Como dizia minha mãe: 
vamos ligar o rádio e saber das novi-
dades, quem nasceu, quem morreu...

Uma das vozes mais marcantes 
do rádio morrinhense foi, sem dúvi-
da, a de Chico Flor. Comunicador que 
falava a língua do povo e, entre uma 
música e outra, dava o recado: “Alô 
Fazenda Areia, o Joaquim avisa que 
a Marlene deu à luz a um meninão. 
Mãe e filho passam bem!” Chico foi o 
primeiro artista que conheci. Explico: 
os locutores de rádio eram os artistas 
de então e povoavam a imaginação de 
qualquer ouvinte. Meu queridíssimo 
tio José Luiz Domiciano, já falecido, era 
parente de Chico e nos levou muitas 

afirmarem que o rádio estava fadado a 
acabar... Partindo das observações de 
Marcelo e Alexandre, percebo que o 
rádio sempre esteve por perto, em to-
das as fases de minha vida. E vejam só: 
há quase dez anos, tenho tido a honra 
de participar, como debatedora fixa, 
do programa de Rosenwal Ferreira. 
Em nosso Jornal, temos a participação 
imediata de ouvintes, pelo telefone, 
SMS, pelo Twitter, Facebook e Whats-
App. Enfim, muitos ainda ouvem rádio 
e, o que é melhor, participam!

Termino meu baú de boas e 
saudosas lembranças com versos de 
Renato Teixeira, que canta suas Raízes: 

“A rádio agora/Tá tocando Ran-
cho Fundo/

Somos só eu e mundo/E tudo 
começa aqui”        

Saúde, paz... e aumente o volume 
de seu rádio!

O texto ao lado foi escrito há 
algum tempo. Gratíssima surpresa 
fez-me proceder pequenos cortes 
para trazê-lo de volta. Falo da Rádio 
TCE, que pode ser acessada pelo site 
do Tribunal (www.tce.go.gov.br), 
pelo Facebook ou por aplicativo do 
seu smartphone ou tablet. 

A programação musical traz 
MPB, bossa nova, rock nacional, 
além do que há de melhor no cená-
rio internacional. O noticiário des-
taca o dia a dia no TCE-GO e explica 
seu funcionamento. O ouvinte pode 
deixar comentários sobre a progra-
mação, enviar críticas, opiniões ou 
solicitações de matérias e músicas. 

A Rádio TCE é mais uma ini-
ciativa para atender aos princípios 
e deveres constitucionais de pro-
mover e zelar pela transparência 
pública, em respeito ao direito de 
informação da sociedade. Ouça! 
Você também vai gostar!

Nas ondas do rádio
vezes à casa do locutor. 

Logo que entrei no curso de Co-
municação da UFG, encantei-me ainda 
mais pelo rádio, sua simplicidade, 
magia e penetração. O rádio é veículo 
que nos acompanha no trânsito, no 
trabalho doméstico ou não, no lazer 
(quem nunca fez uma festinha em 
que o som vinha direto do rádio?), na 
fazenda, enquanto se ordenha as vacas 
ou em qualquer outra lida. O rádio se 

mostra mais generoso que os demais 
meios de comunicação, não é neces-
sário deixar de fazer outra atividade 
para escutar as notícias e informações, 
entretenimento ou a música.

Estudava, trabalhava e a vida 
seguia, o rádio também continuava 
presente e evoluía para as FMs. Quan-
do voltei a Morrinhos, tive a alegria 
de trabalhar nas rádios, oportunidade 
que foi-me dada pelo competente 
José de Freitas e por meu inesquecí-
vel amigo Valterli Alves. Valterli tinha 
voz e gosto elegantes, e nos brindava 
aos finais de tarde com seu refinado 
Painel 94. Foi período curto, mas de 
aprendizado para a vida toda!

 Já na Prefeitura, iniciamos um 
trabalho de comunicação pública e ins-
titucional, com o programa Morrinhos 
Dia a Dia, que levava as informações 
sobre as atividades da administração 
municipal, colocando em prática os 
princípios da publicidade e transparên-
cia a serviço da comunidade.

A assustadora evolução da tecno-
logia - a chegada da TV, do CD, do DVD, 
da Internet e de tudo o mais que essa 
rede trouxe - fez muitos acreditarem e 

Coisas da Vida Por Jaqueline 
Gonçalves do Nascimento
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Presentes inesquecíveis para quem você ama

b a z a r  d o s  N a m o r a d o s

No Dia dos Namorados, 
o Sercon promoveu seu 

tradicional bazar no átrio 
do TCE-GO. Quem foi, 

encontrou excelentes 
opções de presentes, 

como lingerie, semijoias, 
chocolates, maquiagem 

e roupas femininas.
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Walter é campeão em torneios nacionais de Judô

apoio serCoN

Com o patrocínio do Sercon, o 
sindicalizado Walter Luiz da Paixão 
Borges Vieira, o Tim, continua cole-
cionando títulos nos campeonatos 
veteranos de judô, categoria Mas-
ter Meio Pesado, pelo Brasil afora. 
No início do ano, faturou o título 
brasileiro em Fortaleza-CE e, em 
março, foi bicampeão da Copa São 
Paulo, disputada na cidade 
de São Bernardo do Campo.

Em maio, também não 
teve para ninguém, desfral-
dando a bandeira goiana 
como campeão individual 
e terceiro lugar por equipe. 
Parabéns, Waltão, continue 
orgulhando seus colegas 
teceanos!

No Dia do Meio Ambien-
te, 5 de junho, o Tribunal de 
Contas do Estado divulgou o 
resultado do seu 1º Concurso 
de Fotografias, com o tema “O 
verde que vejo no TCE-GO”. Fo-
ram classificadas dez fotos de 
um total de 49 fotos inscritas. 

O primeiro lugar ficou para 
Marcelo Pedreira Xavier, que 

rou jantar para 
duas pessoas 
n a  P i z z e r i a 

Concurso de fotografias 
premia servidores do TCE-GO

ganhou duas diárias em um hotel de Pire-
nópolis, oferecidas pelo Sercon. A segunda 
colocada, Márcia Ventura Monteiro, fatu-

Cento e Dez. Na foto, a servidora Márcia 
e seu esposo Rubens, aproveitando o 
prêmio.

 Artigo do analista de Con-
trole Externo do TCE-GO Lu-
ciano Carlos Ferreira foi sele-
cionado para participar da 40ª 
Conferência Anual da Associa-
ção Contemporânea de Estudos 
Ibéricos, que será realizada, de 5 
a 7 de setembro, em Barcelona, 
Espanha. O texto é intitulado 
Políticas Públicas quanto ao 
Bem-Estar do Cidadão Brasileiro 
e do Português.
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Dra. Cristina escolhida 
como Destaque Nacional

A vereadora Dra. Cristina Lopes 
foi incluída em uma lista do por-
tal BuzzFeed como uma das oito 
mulheres brasileiras envolvidas na 
política que merecem “ser celebra-
das em vida”. A publicação destaca 
a história da vereadora goianiense, 
que foi a segunda mais votada na 
atual legislatura e relata o fato de 
ter, em 1984, 85% do corpo quei-

mentares em defesa dos direitos 
humanos e das garantias indivi-
duais, comparando-as com a luta 
da ex-vereadora do Rio de Janeiro 
Marielle Franco, que foi executada 
a tiros, conhecida por defender os 
direitos humanos e denunciar a má 
conduta de alguns policiais. 

Comentando sobre a lista, a 
vereadora destacou que o BuzzFeed 

Priscilla Tejota discute Cerrado em 
evento na Alemanha
A vereadora Priscilla Tejota 

(PSD) representou a Câmara Mu-
nicipal de Goiânia na Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudan-

ça Climática (COP23), realizado 
recentemente em Bonn, na 
Alemanha. No encontro, fo-

ram apresentadas as políti-
cas brasileiras 

de combate 
ao desma-
tamento.

“Tive-
m o s  u m 
dia total-

mente de-
dicado ao 
C e r r a d o , 

um dos prin-

cipais biomas brasileiros. Pudemos 
trazer à comunidade internacional 
as preocupações e a necessidade 
de preservação do nosso bioma 
através de discussões que possam 
viabilizar políticas públicas de pre-
servação ambiental”, afirmou a 
vereadora. 

Com o intuito de envolver o 
setor público, sociedade civil e 
iniciativa privada na agenda climá-
tica e no cumprimento das metas 
brasileiras de corte de emissões, a 
COP23 teve como objetivo prosse-
guir na regulamentação do Acordo 
de Paris, onde mais de 190 países se 
comprometeram a colaborar com a 
contenção do aumento da tempe-
ratura média do planeta.

 As demais mulheres listadas foram:
- Deputada estadual Manuela D’Ávila, do Rio Grande do Sul;

- Deputada federal Alice Portugal, da Bahia;
- Vereadora Áurea Carolina, de Belo Horizonte; 

- Vereadora Fernanda Melchionna, de Porto Alegre; 
- Vereadora Natália Bonavides, de Natal;
- Vereadora Sâmia Bonfim, de São Paulo;

- Vereadora Talíria Petrone, de Niterói.

é um organismo interna-
cional que seleciona e 
avalia vários segmentos 
no mundo, e fez essa se-
leção de parlamentares 
no Brasil. “Estou muito 
feliz de estar entre as oito 
mulheres políticas refe-
rentes no Brasil”, agrade-
ceu a vereadora goiana.

mado pelo ex-com-
panheiro. E conclui: 
“Cristina hoje milita 
por mulheres vítimas 
de violência e atua, 
como fisioterapeuta, 
em defesa de vítimas 
de queimadura”.

O portal avaliou 
o trabalho das parla-
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O violonista Vitor Noah, filho 
da secretária de Controle Externo 
do TCE-GO, Adriana de Moraes, foi 
premiado no concurso de violão Da-
vid Russell Prize, da Royal Academy 
of Music em Londres, que objetiva a 
descoberta de talentos.

Vítor Noah realiza na instituição 
seu segundo mestrado. O primeiro 
foi realizado em Gratz, na Áustria. 
A Royal Academy of Music é uma 
das mais renomadas instituições de 
ensino de música do mundo e David 
Russell, que está ao lado de Vítor 
na foto, é um dos mais renomados 

intérpretes de violão da atualidade 
e professor da academia.

Giro soCial

A sindicalizada 
Maria Tereza 

Meirelles, a 
Tetê, medalhista 

de prata do 
Sercon/TCE-GO 

na Olimpíada 
dos Tribunais 
de Contas do 
ano passado, 
foi a principal 

personagem 
de matéria 

publicada pelo 
jornal O Popular, 

edição do dia 
9 de fevereiro, 

sobre o Circuito 
Mulher, corrida 

exclusiva para 
mulheres que 

ocorreu no dia 
11 de março.

Vitor Noah ganha prêmio 
internacional de violão

Telepoema de Murilo
Filho do conselheiro do Sercon Rodrigo Carlos de 

Castro, Murilo Amaral foi um dos que tiveram vídeo 
exibido nos intervalos da TV UFG entre novembro e 
dezembro do ano passado. A promoção foi em come-
moração ao Dia Da Poesia, celebrada em 31 de outu-
bro em homenagem ao poeta Carlos Drummond de 
Andrade. O projeto teve a participação de 75 pessoas, 
que gravaram poesias de autoria própria ou de outros 
autores sobre as mais variadas temáticas.

O poema declamado 
por Murilo foi Transa 
em Trânsito, 
de sua 
autoria

DIDÁTICO
Murilo, que é professor de Português do Colégio 

Olimpo, publicou seu primeiro livro didático naquela 
escola, em coautoria com Shyrley Bernadelli. Portu-
guês: linguagens, códigos e suas tecnologias é desti-
nado aos alunos do 1º Ano.

 Quem quiser ainda pode conferir pelo canal da TV UFG no Youtube pelo 
link https://www.youtube.com/watch?v=yf-h1-DOTu0&feature=youtu.be

Frederico Sebba tomou posse na 
Presidência do Rotary Clube de 
Goiânia. Na solenidade, ele fez 
questão de homenagear o pai, o 

ex-conselheiro e ex-presidente do 
TCE-GO José Sebba, que também 

presidiu o clube rotariano
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Os advogados criminalistas e da 
Associação Brasileira dos Advogados 

Criminalistas de Goiás (Abracrim 
Goiás) foram homenageados em 
sessão especial da Assembleia 

Legislativa no final do ano passado, 
por iniciativa do deputado Symeizon 

Silveira (PSC). Entre eles, o 
servidores do TCE-GO Dickson 

Rodrigues de Souza e Gean Karlos 
(foto acima)

Giro soCial

A servidora Karla Maria Batista Barbosa foi homenageada pela Câmara 
Municipal de Goiânia com o Diploma de Honra ao Mérito, por ocasião do 

Dia Internacional do Voluntariado, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao desenvolvimento humanitário do município. A proposta foi da 

vereadora Dra. Cristina, para destacar as pessoas da comunidade que realizam 
trabalhos voluntários.

A família Argollo, que já conta com o patriarca Manoel 
Argollo atuante no mundo jurídico, agora tem nova 
advogada: Lorena Argollo, filha do sindicalizado 

Fernando Argollo. Na foto também aparece a outra filha 
de Fernando, a pequena Sara

O poeta Fábio Campos Coelho lançou seu segundo livro, 
Mundo Mundão, no dia 9 de março, na Vila Cultural Cora 

Coralina. O livro foi contemplado pelo Fundo de Arte e 
Cultura, da Secretaria de Educação e Cultura do Estado 

de Goiás

 Os servidores Carlos Alberto 
Xavier, Leonara Fernandes Gomes 

e Leandro Rodrigues de Freitas 
participaram de processo eleitoral 

para escolha dos representantes 
dos servidores na Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
do TCE-GO. Também participam 

da CIPA Leonardo Xavier Nunes e 
Kamila Leandro Costa, por indicação 

da Presidência do Tribunal. 
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Graciano resgata a história em seu sexto livro
O auditor aposenta-

do Joaquim Graciano de 
Barros Abreu publicou 
sua sexta obra literária. 
O livro se chama Resga-
tando a História – Crô-
nicas do Passado e Pre-
sente. Como ele mesmo 
esclarece na contracapa, 
o livro apresenta antigos 
costumes, os festejos, a 
educação oficial, e valo-
riza a pecuária, “que sal-
vou o Estado da falência, 
pois a riqueza dos bois 
entrou no lugar de outra 
que já morria: a extração 
do ouro”.

Graciano escreve da 
maneira como se fala, 
popularizando a litera-
tura. Suas crônicas va-
lorizam o goiano e sua 
cultura diferenciada da 
o litoral brasileiro. “A 
minha literatura procura 
ser goiana, tem de ser 
goiana. Nas histórias, no 
jeito de falar, nos cos-
tumes, nas expressões 
idiomáticas, nas festas. 
Fiz este livro para ter a 
cara de Goiás”, conclui.

O livro é prefaciado 
pela servidora aposen-
tada do TCE-GO Cláudia 
Lobo. Ela relata que as 
histórias de Graciano tra-
zem “memórias de quem 
estuda, observa, pes-
quisa e tem uma família 
de raízes históricas, que 
respeita e preserva tradi-
ções. Esse conhecimento 
precisa ser relatado, sob 
pena de se perder”.

O jornal Diário da 
Manhã entrevistou Joa-
quim em sua edição de 
14 de fevereiro.



F o t o s  d o  F a C e

A elegância de Zilah Sebba e da vice-presidente Olga; as comunicadoras Bruna Alecrim e Bia Rezende; mãe e 
filha, Rita e Naiara Balduíno; Bia Calvo; Daise, Maria Lídia e Angélica; Xebreu e Dayse Moura chamega a 

mãe, d. Aparecida; Joaquim Messias e sua bike; e Raulina Braga em Paris.

Os flagras das redes sociais




