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A capa desta edição da Revista 
Sercon refere-se à votação 

inédita ocorrida em tempos 
de pandemia, que defi niu a 

chapa Sercon Forte para sua 
terceira gestão no Sindicato
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Diretoria 
toma 
posse sem 
festa, mas 
preparada 
para a nova 
gestão

Almoço marca Dia do Aposentado 
dos sindicalizados do Sercon
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5INstRUÇÃo tÉcNIca É INstRUMeNto de FIscaLIZaÇÃo

Em nota pública, 
o Sercon repudia 
ati tude da 
OAB-GO que 
questi onou 
as ati vidades 
funcionais de 
um analista de 
Controle Externo

Já está em análise 
na Assembleia 

Legislati va 
proposta de lei 

para alterar a 
nomenclatura do 
atual Analista de 
Controle Externo
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Por

Marcos Pinto Perillo

Equipe pronta pra terceira gestão
A despeito de toda a di-

ficuldade, principalmente 
nessa reta fi nal com o agra-
vamento da pandemia provo-
cada pelo novo coronavírus, 
chegamos ao termo de nosso 
segundo mandato à frente do 
Sindicato, com a sensação do 
dever cumprido. Já defi niti -
vamente estabelecidos em 
nossa nova e moderna sede 
na principal avenida do Se-
tor Jaó, o Sercon é uma das 
enti dades associati vas mais 
respeitadas no Estado.

A chapa Sercon Forte 
atravessou três eleições pra-
ti camente sem alterações em 
seu quadro. E o resultado do 
trabalho de todos os seus 
integrantes foi reconhecido 
com a votação quase unâ-
nime que nos reelegeu para 
mais um mandato.

Merece destaque, talvez 
até mais do que o percentual 
de votos, a quantidade de 
participantes, pois apesar 
das restrições impostas pelo 
isolamento social, principal-
mente pelo fato de contar-
mos com grande número 
de sindicalizados dentro do 
grupo de risco, tivemos a 
presença de mais eleitores 
do que havia ocorrido no 
últi mo pleito.

Com certeza, a estrutura 
que montamos, com os dois 
locais de votação e o sistema 

drive-thru, em que o eleitor 
não precisava sair do carro 
para depositar seu voto, con-
tribuiu para essa surpresa 
agradável.

Para fi nalizar, quero agra-
decer a confi ança e o apoio 
que recebemos de nossos 
sindicalizados ao longo dos 
últi mos seis anos. E, em espe-
cial, ao grupo de pessoas que 
compuseram nossa diretoria: 
Olga, Rosemária, Luciano Bar-
ros, Lilianne Miguel, Cássio, 
Ricardo, Maria Amélia, Cláu-
dio Márcio, Marcos Cabral, 
Marília Quintanilha, Cristi na, 
Rodrigo Castro, Angélica, Di-
vino, Denise, Vera, Anchieta, 
Liliane Chuahy, André, Mar-
cos Mendes, Reinos, Rodrigo 

Forti , Noêmia, Marcelo Roriz 
e Carliti nho. 

Agradeço também aos 
funcionários, que todos os 
dias ajudam o Sercon na 
tarefa de bem atender ao 
sindicalizado: Márcia, Pris-
cilla, Michele, Daniel, Thays 
e Luzelene. Além, é claro, 
do advogado Juscimar Ribei-
ro, nosso fi el escudeiro nos 
embates administrativos e 
judiciais.

A todos vocês, meu muito 
obrigado!

Para a nova gestão, tere-
mos os reforços de Jacyra e 
Caiá, cujas experiências serão 
muito bem-vindas para nossa 
atuação em prol dos servido-
res do TCE-GO!
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Quem tem medo da pandemia?
Estamos vivenciando uma 

experiência única na vida de 
praticamente todos os 
seres humanos que 
estão atualmente 
neste planeta. A 
últi ma situação 
de pandemia 
nos níveis dessa 
Covid-19 ocor-
reu há pratica-
mente 100 anos, 
com a chamada 
Gripe Espanhola 
que, de janeiro de 
1918 a dezembro de 
1920, infectou em torno 
de 500 milhões de pessoas, 
que representava cerca de 
um quarto da população 
mundial na época.

Dessa forma, é 
natural que todos 
se sintam perdidos 

diante dessa situação 
inédita. Se no início do século 
XX, a pandemia assustava 
pelos doentes, pelos 
mortos e pela rápida 
infecção, num tempo 
em que a transmissão 
da informação demorava 
mais do que o vírus para che-
gar aos lugares mais distan-
tes, hoje o que temos é uma 
overdose de noti ciário, que 

nos vêm pelos 
mais diversos 
meios, desde os 
já tradicionais 

veículos, como televisão e 
rádio, até as redes sociais. E, 
pior, uma das característi cas 
da informação de hoje é a 
contradição: uns falam uma 
coisa que é desmenti da por 
outros e vice-versa.

No meio do ca-
minho ficamos 

nós, cidadãos 
comuns, diante de um 

cenário inusitado, enfren-
tando o vírus, a enxurrada 

de informações confl itantes, 
o medo e uma novidade pra 
maioria: o teletrabalho. No 

TCE-GO, o presiden-
te Celmar Rech não 
demorou a insti tuir o 

trabalho extraordinário, pre-
ferencialmente a distância. 

Estamos vivenciando uma 
experiência única na vida de 
praticamente todos os 
seres humanos que 
estão atualmente 
neste planeta. A 
últi ma situação 
de pandemia 
nos níveis dessa 
Covid-19 ocor-
reu há pratica-
mente 100 anos, 
com a chamada 
Gripe Espanhola 
que, de janeiro de 
1918 a dezembro de 
1920, infectou em torno 
de 500 milhões de pessoas, 
que representava cerca de 
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nos vêm pelos 

O servidor respon-
deu a esse desafi o com 
a competência que lhe 

é peculiar. Os relatórios 
preliminares dão conta 

de que a produtivi-
dade dos diversos 
setores, tanto do 
controle externo 

quanto da parte ad-
ministrativa, está 
praticamente nor-

mal, o que demons-
tra a rápida adaptação 

dos colegas a essa im-
posição da pandemia. 

A maioria dos servidores 
e s t á se desdobrando com 

o acúmulo dos 
a fa ze re s  d o -
mésticos e as 
demandas do 

Tribunal, uti lizan-
do seus equipamentos, nem 
sempre apropriados, para 
manter a agenda de trabalho 
em dia.

E, claro, o isolamento 
social a que todos foram 
forçados não afetou apenas 
o trabalho das pessoas. Esta-
mos diante da perspecti va de 
todo um novo esti lo de vida, 
ao qual todos estão se adap-
tando, com muita 
coisa pra apren-
dermos ainda 
pela frente.

Que venha o 
“novo normal”.

o acúmulo dos 

diante dessa situação 

tando, com muita 

Que venha o 

pelos doentes, pelos 

em que a transmissão 

minho ficamos 
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Instrução técnica é 
instrumento de fiscalização

O Sindicato dos Servidores 
do TCE-GO emiti u nota públi-
ca contra ati tude da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
seção de Goiás (OAB-GO), 
que questi onou as ati vidades 
funcionais de um analista de 
Controle Externo do TCE-GO. 
A reclamação da Ordem é de 
que o servidor teria emiti do 
uma instrução técnica, ao ar-
gumento de que teria havido 
manifestação jurídica, o que, 
segundo aquela enti dade, se-
ria ato privati vo de advogado. 

O caso foi parar na 26ª 
Delegacia Distrital de Goiânia, 
onde foi elaborado um Termo 
Circunstanciado de Ocorrên-
cia em desfavor do servidor, 
por supostamente ter o mes-
mo praticado contravenção 
penal de “exercício irregular 
de profi ssão”.

Para o presidente do Ser-
con, Marcos Perillo, “tal situ-
ação é de uma gravidade sem 
medida, vez que, ao servidor 
está sendo imputada a práti ca 
de ato criminoso, sem qual-
quer fundamento, e ainda, 
abre-se um precedente que 
fere o sistema de fi scalização 
exercido pelo TCE-GO, e mais, 
pode ter o efeito de contami-
nar todo o sistema de atuação 
dos tribunais de contas”.  O 
Sindicato está acompanhando 

o caso e colocou sua asses-
soria jurídica à disposição do 
associado.

O Sercon entende que, 
em se tratando de fato � pico 
decorrente das atribuições 
do servidor junto ao TCE-GO, 
é necessário que a Corte de 
Contas ofereça ao seu ser-
vidor a segurança jurídica e 
funcional necessária ao pleno 
exercício das atribuições do 
cargo de Analista de Controle 
Externo. Nesse senti do, a di-
retoria do Sindicato, o asses-
sor jurídico Juscimar Ribeiro 
e o servidor esti veram com 
o presidente Celmar Rech, 
solicitado que o Tribunal ado-
te as medidas necessárias 
a resguardar o servidor da 
grave imputação, adotando 
as providências necessárias 

junto a Diretoria Jurídica e a 
Procuradoria Geral do Estado 
para defesa do analista.

Também foi proposto que o 
TCE-GO esclareça a autoridade 
policial e a OAB que o servidor 
atuou dentro dos limites e atri-
buições de seu cargo, não tendo 
havido nenhuma atuação que 
possa sequer se aproximar de 
exercício de atuação � pica da 
Advocacia, e defender as atri-
buições dos Analistas de Con-
trole Externo e em decorrência, 
as atribuições consti tucionais 
do próprio TCE-GO. 

O presidente Celmar re-
conheceu a relevância da 
preocupação do Sindicato, se 
solidarizou com o servidor, e 
informou que irá atuar para 
atender as solicitações formu-
ladas pelo Sercon.
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PGR defende fiscalização do 
TCU nas contas da OAB

Em manifestação enviada 
em recurso extraordinário no 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, afi rmou ser favo-
rável à tese de que a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) deve 
prestar contas ao Tribunal de 
Contas da União (TCU). A Procu-
radoria Geral da República (PGR) 
argumenta que apesar de a OAB 
não fazer parte da administração 
pública, exerce competências 
públicas, e por isso deve ser sub-
meti da à fi scalização da Corte de 
Contas.

Aras argumenta que o TCU 
tem competência “para realizar 
a fi scalização contábil dos res-
ponsáveis por dinheiros públicos 
e para julgar as contas daqueles 
cuja conduta resulte em prejuízo 
ao erário”, e que a jurisprudência 
do STF é fi rme em admiti r que a 

Corte de Contas impute débito 
a “todos quantos derem causa 
a perda, extravio ou outra irre-
gularidade de que resulte dano 
ao erário”. Assim, em sua visão, 
qualquer enti dade que lida com 
“valores da coleti vidade está su-
bordinada àquela fi scalização, de 
forma a possibilitar a verifi cação 
da conduta do agente, se pautada 
em padrões éti cos, de reti dão, em 
ati tudes combati vas à improbida-
de e aos atos lesivos ao erário” – o 
que é o caso da OAB.

A PGR diz que a OAB é uma 
“insti tuição ímpar” no ordena-
mento brasileiro, “dotada de 
certos poderes estatais, que se 
rege ora por normas de Direi-
to Público, ora por normas de 
Direito Privado”. Um dos prece-
dentes citados é a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 
3026, na qual o plenário decidiu 

que a OAB não é uma autarquia 
e, por isso, pode contratar sem 
concurso público. Mas, na oca-
sião, os ministros entenderam 
que a OAB é uma organização 
pública que “desempenha papel 
institucional com forte caráter 
estatal e público”.

c o V I d - 1 9c o V I d - 1 9

Assessor jurídico 
terá artigo na 

revista da PGE-SP
O assessor jurídico do Ser-

con e conselheiro da OAB-GO, 
Juscimar Pinto Ribeiro, vai es-
crever um arti go cien� fi co para 
a revista de pesquisa jurídica da 
Escola Superior de Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo 
(ESPGE). O arti go vai tratar sobre 
o processo administrativo em 
meio à pandemia da Covid-19.

A ESPGE é um núcleo de 
pesquisa voltado tanto para o 
aperfeiçoamento da advocacia 
pública quanto para difusão do 
conhecimento jurídico em ge-
ral. São abordados temas como 
Direito Administrati vo, Consti -
tucional, Tributário, Ambiental, 
Econômico entre outros. 

t c U  e  o a Bt c U  e  o a B
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Três perdas no mês de julho

O ganhador do prêmio prin-
cipal da festa de confraternização 
do fi nal do ano passado do Sercon 
foi David Pedroso de Moraes, que 
já desfrutou do cruzeiro maríti mo 
na costa brasileira com sua eposa 
Lílian e sua fi lha Gabriela, a bordo 
do Costa Fascinosa. Luxo e requin-

A viagem de David no Cruzeiro do Sercon

passeios pelas cidades litorâneas 
no trajeto.

Tudo com a estrutura de um 
grande navio de lazer.

Parabéns, David, o Sercon fi ca 
feliz de poder ter proporcionado 
essas férias diferentes!

te, com direito ao deslumbrante 
cenário das praias do nosso país e 

O TCE-GO perdeu mais um 
grande colaborador. Antônio 
de Pádua França Gonçalves in-
gressou no Tribunal em janeiro 
de 1976, tendo se aposentado 
em agosto de 1992 como Con-
sultor Jurídico na Procuradoria 
de Contas.

Ele nos deixou no dia 13 de 
julho de 2020. 

Também faleceu, no dia 
14, a senhora Gessy Maria Va-
ladão, mãe do servidor Silvio 

Valadão, chefe do Serviço de 
Material e Patrimônio, e de 
Rubens, que já foi servidor do 
TCE-GO.

Dona Gessy era casada 
com Silvio Nunes Valadão, avó 
de Rúbia e Aline e bisavó de 
Ana Clara, Enzo e Helena. 

No dia 15, nos entristece-
mos com a morte de Jalles Sei-
xo de Bri� o, pai da servidora 
Maria Aparecida Seixo de Bri� o 
Cançado (Cida), do Serviço de 

Registro de Atos de Pessoal, e 
esposo da servidora aposenta-
da Marise Seixo de Brito.

Jallin, como era conheci-
do, era farmacêutico e profes-
sor aposentado da Faculdade 
de Farmácia da UFG). Era um 
entusiasta da festa do Divino 
Espírito Santo, na Cidade de 
Goiás, e muito requisitado 
para tocar e cantar nas seres-
tas vilaboenses e festinhas 
familiares.
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Linguiças, aves e serena-
dos estão entre as especiali-
dades da Santa Maria Beef, 
novo convênio do Sercon. 

Para os sindicalizados, na 
compra de três itens do car-
dápio, pode-se adquirir uma 
conserva picles por apenas 
R$ 9,90.

Confira outras promo-
ções no Instagram e Facebook 
@santamariabeef ou pelo 
WhatsApp (62) 99693-8898. 
Pedidos também podem 
ser feitos pelo telefone (62) 
98179-2755.

Sem festa, mas com 
muito empenho

A posse da diretoria eleita 
do Sercon este ano está sen-
do sem festa, sem reunião, 
atendendo aos protocolos 
de segurança sugeridos pelas 
autoridades, em função da 
pandemia da Covid-19. Cada 
diretor eleito, assina o termo 
de posse individualmente, 
garantindo a segurança de 
todos.

Em conversa por video-
chamada com a reportagem 
da Revista Sercon, o analista 
de Controle Externo Marcos 
Pinto Perillo, reeleito presi-
dente do Sindicato, agradeceu 
o amplo apoio dos servidores 

Santa Maria 
Beef

do TCE-GO e ressaltou que a 
vitória mostrou a confi ança 
da categoria na gestão da en-
ti dade e na forma como está 
sendo conduzida a luta pelos 
direitos dos sindicalizados. 

Ele destacou ainda algu-
mas conquistas obti das, prin-
cipalmente na últi ma gestão, 
como a aquisição do terreno 
e construção da nova sede, 
o pagamento da diferença 
da URV, a possibilidade de 
transformar a licença-prêmio 
não gozada em pecúnia, as 
progressões na carreira e a 
valorização do servidor efe-
ti vo nos cargos de direção.

Perillo reconhece que 
ainda há desafios, citando 
como exemplos a mudança 
da nomenclatura de Analista 
para Auditor de Controle Ex-
terno, já encaminhada pelo 
presidente Celmar Rech à 
Assembleia Legislati va, e o re-
conhecimento do direito dos 
servidores à data-base anual. 

“Estamos cientes de que 
teremos muito trabalho pela 
frente, porém certos do res-
paldo não só da diretoria e 
dos colaboradores do Sercon, 
mas, principalmente, de toda 
a categoria dos servidores do 
TCE-GO, como fi cou demons-
trado na votação expressiva 
que ti vemos nas urnas”, com-
pletou.
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Sercon dobra prêmio gratuito
O prêmio do seguro de 

vida Sercon Met Life dobrou de 
valor, passando de R$ 6.634,10 
para R$ 13.268,20 para morte 
natural. Em caso de acidente, o 
prêmio sobe para R$ 26.536,40. 
Vale lembrar que o bene� cio é 
inteiramente sem custo para o 
sindicalizado nas apólices bási-
cas, com os valores menciona-
dos acima.

Esse é um bene� cio intei-
ramente grátis para a família 
dos sindicalizados do Sercon. A 
seguradora tem sido rápida em 
pagar o valor da apólice a cada 
sinistro registrado, comprovan-

do a seriedade da empresa. 
Os sindicalizados podem in-

dicar qualquer pessoa, parente 
ou não, para benefi ciário. Quem 
ainda não fez a indicação deve 
comparecer à sede do Sercon 
para fazê-lo. Caso não haja in-
dicação, os benefi ciários serão 
aqueles previstos em lei.

Para prêmios maiores, o 
convênio Sercon MetLife pro-
porciona uma tabela sem pa-
râmetro no mercado, muito 
inferior a qualquer seguradora. 
Informe-se na Secretaria do Ser-
con pelo telefone 3920-0252, 
WhatsApp 98179-2218.

O presidente Celmar Rech en-
caminhou à Assembleia Legislati va, 
por meio do O� cio nº 273/2020, 
projeto de lei aprovado pelo Pleno 
do TCE-GO com proposta de altera-
ção da nomenclatura do cargo de 
Analista de Controle Externo para 
Auditor de Controle Externo.

O plenário aprovou voto nes-
se senti do do conselheiro Saulo 
Mesquita, conforme a Resolução 
n° 1/2020. A proposta não implica-
rá em modifi cação nas atribuições 
ou requisitos de investi dura do 
cargo e não ocasionará nenhum 
impacto fi nanceiro presente ou 
futuro.

Essa solicitação era uma rei-
vindicação anti ga do Sercon, que 
desde dezembro de 2016 já havia 
solicitado a providência que já é 

Alteração em nome de cargo 
segue para assembleia

O Sercon vê nessa padroniza-
ção, já comum em nível nacional, 
o reconhecimento da categoria 
como carreira típica de Estado 
que se traduz em valorização dos 
servidores do TCE-GO.

adotada no TCM-GO, e em diver-
sos outros estados. O Tribunal de 
Contas da União, inclusive, uti liza 
a nomenclatura de Auditor Federal 
de Controle Externo para o cargo 
de especialista, de nível superior.
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Quase 100% dos votos válidos
A chapa Sercon Forte foi 

reeleita para a terceira gestão 
à frente do Sindicato dos Ser-
vidores do TCE-GO (Sercon). 
Único concorrente, o grupo 
que vai assumir a gestão no 
triênio 2020-2023 obteve 
99,3% dos votos válidos, uma 
quase unanimidade.

A diretoria será prati-
camente a mesma, com os 
analistas de Controle Externo 
Marcos Pinto Perillo e Olga 

Cristina Vieira da Fonseca, 
como presidente e vice-pre-
sidente, respectivamente. 
Alguns diretores foram re-
manejados de cargo e as 
novidades são os nomes da 
ex-vereadora Jacyra Alves 
Mendes e do gerente de Ad-
ministração do TCE, Carlos 
Alberto de Almeida, o Caiá. 
Eles vão contribuir com suas 
experiências no Conselho 
Consulti vo.
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Votando de dentro dos carros
O sistema drive-thru e a 

máscara no rosto de todo mundo 
foram os diferenciais da eleição 
da diretoria do Sercon neste ano.

Diante das limitações im-
postas pelo expediente ex-
traordinário e preferencial 
de home-offi  ce no âmbito do 
TCE-GO, a Comissão Eleitoral 
acatou a sugestão do presiden-
te Marcos Perillo e realizou a 
votação em dois lugares dife-
rentes, permiti ndo que a urna 

fosse levada até a janela do 
carro dos eleitores que prefe-
rissem não descer.

Os eleitores puderam es-
colher votar na sede do TCE-

-GO, dirigindo o veículo pela 
rampa em frente ao auditório 
nobre, ou em frente à anti ga 
sede, na Praça Cívica, no esta-
cionamento da Zum Calçados.
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Teve quem preferiu o voto tradicional
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Sercon recebeu dezenas de mensagens 
de felicitações pelas redes sociais

WhatsApp...

e L e I Ç Ã oe L e I Ç Ã o
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Facebook...

e Instagram

O Sercon e a Comissão Elei-
toral agradecem o apoio incondi-
cional do presidente do TCE-GO, 
conselheiro Celmar Rech, que 
viabilizou a divulgação e a realiza-
ção do pleito na sede do Tribunal.

Agradece, também, o apoio 
da Secretaria Administrativa, 
Gerência de Administração, Asses-
soria Policial Militar e Diretoria de 
Comunicação.

E, ainda, à Zum Calçados, pela 
cessão do espaço para a votação 
em frente à anti ga sede, na Praça 
Cívica.

E-mail...

Nota de agradecimento

e L e I Ç Ã oe L e I Ç Ã o
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Gonçalves do Nascimento

Para além do meu umbigo
 “O amor é fi lho da compreensão; o amor é tanto mais veemente, quanto 
mais a compreensão é exata.”   

Leonardo da Vinci

Para além do meu umbigo
Uma sensação de fragilidade, 

vulnerabilidade e impotência tomou 
conta da maioria de nós, desde que o 
coronavírus foi considerado pandemia 
pela OMS. Mesmo que sejamos de 
diferentes idades, culturas, origens e 
religiões, o avanço da doença reconfi -
gurou nossa vida em sociedade. Nossa 
roti na, forma de trabalhar e de nos 
relacionar foram alteradas.

O momento de crise não afeta 
apenas a saúde � sica, a economia ou 
a roti na de trabalho mas, também, a 
saúde mental de muitos. Os senti men-
tos de angústi a e a insônia, atrelados 
à ansiedade, têm abalado muitas 
pessoas durante o isolamento social.
Todos dependemos de todos para que 
a situação, de forma geral, possa ser 
minimizada ou até erradicada.

Fala-se tanto em empati a exata-
mente porque ela é um arti go em falta. 
Empati a, palavra cheia de signifi cado, 
está sendo cada vez mais usada em 
meio a tanto julgamento, crítica e 
apedrejamento público. Empati a é se 
colocar no lugar do outro. É a habili-
dade de perceber o outro, sem que 
ele precise dizer algo sobre a própria 
situação emocional ou afetiva. E, 
considerando o momento atual, esse 
interesse genuíno e ati vo faz toda a 
diferença.

Prati car empati a não é fácil. Exer-
cer empati a é muito fácil. — Como 
assim? Tá doida, Jaqueline? Ou é ou 
não é. 

Em qualquer campo da nossa 
vida, estabelecer empatia torna as 
pessoas mais abertas às opiniões e 
permite diálogos, com pouca resistên-
cia. Levando em conta as discussões 
políticas, que vêm separando até 
familiares, parece impossível viver 
num mundo empático, não é? Por 
isso é importante e necessário des-
pejar compreensão e afeto, de balde! 
Muitos estudos sobre felicidade e 
comportamento humano falam da 
importância de se criar vínculos sati s-
fatórios para a realização pessoal. A 
empati a é um excelente caminho para 
consolidar essas parcerias. 

Assim, o módulo básico para este 
complexo e trabalhoso exercício é pra-
ti car a abertura. Abrir-se para o mundo 
interior e exterior pode permiti r que 
deixemos de lado as convicções infl e-
xíveis. Já pensou em considerar que 
se tem alguém que pensa diferente é 
porque existe a possibilidade de outra 
forma de ver o mundo. E, ainda, a 
visão do outro pode ser tão legítima 
quanto a sua?

Assim, vale a pena tentar enten-
der o cenário que estamos vivendo, 
para atravessarmos esta crise juntos. 
A empati a é uma das pontes entre 
o egoísmo e o altruísmo. Atualmen-
te, inúmeras pessoas estão atuando no 
contexto da pandemia, em ações de 
solidariedade que demonstram cria-
ti vidade e inteligência coleti va, bem 
como capacidade de auto-organização 
e inovação, tecendo e fortalecendo as 
verdadeiras redes sociais.

A empatia, sozinha, pode não 
resolver nossos problemas. Mas andar 
com os sapatos alheios, se colocar no 
lugar do outro, buscar o diálogo... tudo 
isso pode reforçar aquilo que a emer-
gência, a ameaça e a falta de cuidado 
com os outros tenta eliminar: a nossa 
humanidade.

Ulti mamente a pandemia me faz 
pensar que ela pode nos ensinar so-
bre a  fragilidade humana. Não temos 
controle de todas as variáveis da vida. 

E isso não precisa gerar desespero. 
Mas, humildade e valorização do tem-
po presente, das coisas simples e de 
quem está ao lado. Outro aprendizado 
é amar — se a vida é tão frágil, o que 
a preenche de senti do é a capacidade 
de amar. Quando reconhecemos nossa 
pequenez e adotamos uma postura 
mais humilde diante da vida, podemos 
nos abrir para viver em espírito mais 
fraterno e menos bélico. 

Tenho esperança de que traba-
lhando a diversidade como riqueza 
humana, tenhamos a clara percepção 
de sermos uma só grande família. Torço 
muito para que mais pessoas adotem a 
ideia de que cuidando somos cuidadas. 
Que interdependemos de todas as 
formas de vida. Que não há fronteiras 
possíveis para os vírus, mas também 
não há fronteiras possíveis para a vida.

Além da esperança de que talvez 
possamos viver com menos e mais 
simplicidade, parti lhar informações e 
agradecer quem fale a verdade, tenho 
o real desejo que essa pandemia possa 
nos deixar um pouco mais solidários.
Que haja menos pobreza e mais afeto. 
Que possamos crer mais na ciência e 
na medicina e lembrar que a vida vale 
mais do que as dívidas. Talvez... talvez 
tenhamos aprendido que é muito 
bom viver.

Saúde, paz e ... não desvie o 
olhar de quem precisa!
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Almoço com aposentados
Os aposentados do TCE-GO reuniram-se antes da pandemia em um almoço de 
confraternização no Castro’s Park Hotel. O encontro já é tradição e comemora 

o Dia do Aposentado: 24 de janeiro.
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Infravermelho

Médicos em família
Wagner Eleutério e Maria 

Aparecida estão orgulhosos com a 
colação de grau de seu fi lho Thiago 
de Paula que, a exemplo de sua 
irmã Isabella (à direita, na foto, de 
blusa verde), formou em Medicina 
pela UFG. 

A família pousou para a Revis-
ta Sercon em uma das comemo-
rações, junto com a namorada de 
Thiago, Bárbara Marti ns, também 
médica.

O Sercon adquiriu três termômetros digitais infraver-
melhos. Dois deles foram doados para o TCE-GO uti lizar na 
guarita de entrada do TCE-GO, o outro está sendo usado 
na sede do Sindicato. O objeti vo é a aferição rápida para 
medir a temperatura do corpo dos servidores e visitantes. 
Em caso de febre superior a 38º Celcius, a pessoa é orien-
tada a procurar atendimento médico.

Máscaras
A diretoria do Sercon 

distribuiu, gratuitamente, 
400 máscaras de proteção 
individual para os servidores 
do Tribunal. O uso de másca-
ras é obrigatório em Goiânia 
e reduz a chance de contágio 
pelo novo coronavírus.

É importante estar aten-
to, porém, ao uso correto: 

Saúde e SulAmérica 
Sercon negociam 

reajuste
É neste mês que ocorre o 

reajuste anual da SulAmérica 
Saúde aos planos dos bene-
fi ciários vinculados ao Saúde 
Sercon. A empresa pediu um 
aumento na mensalidade na 
ordem de 86,37%, apresentan-
do cálculos que demonstram 
um elevado índice de uti liza-
ção ao longo dos últi mos 12 
meses.

O Sercon fez uma contra-
proposta no índice de 38% e 
está aguardando a análise dos 
técnicos da SulAmérica até o 
fi nal de julho.  

é claro, mantenha o isolamento 
social e demais medidas de higiene 
para o combate à Covid-19.

não comparti lhe sua máscara, não 
toque o rosto depois de colocá-la 
e lave-a toda vez que uti lizá-la. E, 

Utilize osUtilize os

Prestigie as empresas e prestadores de 
serviço que apoiam seu Sindicato.

Solicite a visita de Solicite a visita de 
nosso representante.nosso representante.

Prestigie as empresas e prestadores de Prestigie as empresas e prestadores de Prestigie as empresas e prestadores de Prestigie as empresas e prestadores de Prestigie as empresas e prestadores de 

SerconSerconConvêniosConvênios

Confi ra no site do Sercon
www.sercon.org.br 98179-2218
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Os flagras das redes sociais
(Fotos tiradas antes da pandemia)

* Todas as fotos de grupos e de viagens aqui publicadas foram tiradas antes da pandemia

A alegria descontraída de Liliane Chuahy, Denise Faleiro, Leonara Fernandes, Nara Rodrigues e Heloísa Lima; 
Zilah e Zaquia Sebba, mãe e filha em passeio na Califórnia, EUA; Raquel Elcain em Key West Florida; Ana Tereza 

Parrode com o filho Alexandre; Marília Quintanilha e sua filha Marina em Buenos Aires; Fernando Argollo, 
Adriano Malheiros e Marcelo Moura (Xebreu), na selfie de Mávia Lúcia, com Rodrigo Borges ao fundo; Alexandre 
Alfaix com Jacqueline a vereadora Dra. Cristina; festa na casa do Leonardo Rocha, com Nelson Mendes e Viviane 

Brum; a paixão esportiva de Gino Santillo; e a viagem de Flávio e Iamara Stacciarini em Alberobello Itália
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Garanta seu seguro de vida com prêmios de 
R$ 13.268,20 a R$ 26.536,40 (acidente)

Informações: (62) 3920-0252
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