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Conselho Deliberativo: 
Marcos José Barbosa Cabral, Marília 

Melo Quintanilha, Jacyra Alves Mendes, 
Rodrigo Carlos de Castro, Angélica 

Sucena Sebba Gomide, Carlos Alberto 
de Almeida e Denise Nogueira Chaud

Conselho Deliberativo Suplente: 
Vera Lúcia Jardim, José de Anchieta M. 

Alves e Liliane Mendes de Oliveira Chuahy
Conselho Fiscal: 

André Luís Costa Rodrigues, Cássio 
Resende de Assis Brito e Reinos 
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ExpEdiEntE

5 e 6iN memoriam

16 a 20 15

7 a 10dia das mães e dia dos pais

Pedimos orações a 
13 colegas nossos 

que partiram 
desde a última 

publicação desta 
revista. Alguns 

foram vítimas da 
pandemia. Vão 

fazer muita falta!

13 e 14

As comemorações 
dos dias das 

Mães e dos Pais 
foram atípicas 

em 2021. Quem 
preferiu buscou os 
presentes na sede 

do Sercon pelo 
sistema drive thru.

Sem Exposercon de 
Natal, o final de ano 
do Sercon caprichou 

com um brunch, 
apresentações 

musicais e distribuição 
de brindes aos 
sindicalizados

O advogado Juscimar Ribeiro 
mostra como foi atuação jurídica do 
Sercon em 2021, no interesse dos 
servidores do TCE-GO. Veja também o 

reconhecimento 
da justiça do 
vínculo em 
contratação de 
32 anos atrás



Janeiro de 2022 3

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

Marcos Pinto Perillo

Todo ano é a mesma coi-
sa. Chega no final de de-
zembro e a gente comenta: 
Passou voando! 

O ano de 2021, porém, 
foi exceção, foi arrastado, 
angustiante! A partir do sur-
gimento do novo coronavírus, 
ainda nos primeiros meses 
de 2020, já dava pra perce-
ber que seria assim. Mas o 
ser-humano sempre vive a 
expectativa de que as coisas 
tendem a melhorar e dessa 
forma ficamos na torcida para 
que a qualquer momento ele 
iria embora como chegou: 
sem avisar.

Mas os avisos continu-
aram a chegar, mês após 
mês. Os números de casos 
e de mortes aumentando, 
novas variantes surgindo. O 
único consolo é que a vacina 
também chegou e, com ela, 

as infecções foram ficando 
menos graves até finalmente 
diminuírem para termos um 
final de ano encorajador. 

É preciso lamentar o so-
frimento que essa pandemia 
causou a tantas famílias. No 
TCE-GO não foi diferente, a 
doença atacou muitos de nos-
sos colegas, alguns de forma 
fatal e só nos resta pedir a 
Deus que conforte os fami-
liares nesse momento de dor.

O ano passado também 
será lembrado como o perí-
odo em que aprendemos a 
trabalhar em home-office. 
O servidor do TCE-GO, em 
especial, demonstrou que 
é possível garantir a produ-
tividade e a qualidade do 
serviço, mesmo à distância. 
Todos os setores do Tribunal 

Vamos superar a pandemia

suplementos

encapsulados lanches 

bebidas

Gráneis

delivery

AQUI VOCÊ ENCONTRA

LOJA GRANÖBOX

Castanhas, farinhas, frutas
desidratadas, chocolates zero
açúcar, temperos, chás.
 
Suplementação esportiva das
melhores marcas.
Lanches fit congelados.

GRANÉIS+ DE 150

contato:

AV. das indústrias n 75 1/8 sala 9 
santa genoveva-Goiânia

(62) 99432-5763

endereço:

estiveram on-line, cumprindo 
todos os seus compromissos, 
mantendo prazos e apresen-
tando o resultado que deles 
se esperava.

Estamos cientes de que a 
Covid-19 ainda está entre nós 
e, portanto, a vigilância deve 
ser mantida. O uso de másca-
ras, a higiene constante com 
as mãos, o comparecimento 
ao chamamento vacinal e 
outras medidas sanitárias 
vieram para ficar. 

Mas não há como negar 
que a expectativa para 2022 
é promissora. Saímos forta-
lecidos desse embate, com a 
certeza de que estamos pre-
parados para enfrentar todo 
tipo de atribulação.

Sejam bem-vindos a 
2022!
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Nos anos de 2020 e 2021 tiver-
mos diversas perdas não apenas de 
servidores do TCE-GO, da ativa e inati-
vos, como também familiares e amigos 
próximos. Os motivos foram diversos, 
mas sem dúvida, a pandemia contri-
buir muito para a situação dramática 
que vivemos nesse período.

A Revista Sercon e a diretoria 
da entidade fazem questão de re-
verenciar esses personagens, cujas 
passagens pelo Tribunal e pelo Sercon 
contribuíram grandemente para essas 
instituições se fortalecerem.

Pedimos orações para eles.

Vão nos fazer falta
Odilon Farias Frazão 

Urias Fernandes Neto
30/06/2021

Servidor inati-
vo do TCE-GO, Odi-
lon Farias Frazão 
atuou como analis-
ta de Controle Ex-
terno e assessor de 
Gabinete do saudo-
so conselheiro Itu-
rival Nascimento. 

Stenius Antônio C. de Castro

Ex-procurador 
de Contas junto ao 
TCE-GO Stenius An-
tônio Crisostomo 
de Castro, pai da 
servidora Jordana 
Morais Crisóstomo 
C. Malheiros (ga-
binete do auditor 

Flávio Rodrigues), morreu no dia 11 de 
agosto de 2021.

Servidor do TCE-GO desde 1963, 
foi auxiliar e oficial instrutivo, verificador 
financeiro, chefe da Seção de Registros, 
assessor e chefe de Gabinete da Presidên-
cia, assistente de procurador e auditor, até 
ser nomeado Procurador da Fazenda, em 
1971, antiga denominação dos procurado-
res de Contas junto ao TCE-GO, cargo que 
ocupava quando se aposentou em 1991.

Seu falecimento foi no dia 25 de novembro.

25/11/2021 11/08/2021

Filho da servi-
dora aposentada Sô-
nia Izabel Barra Fer-
nandes e irmão das 
servidoras, Rosana 
Débora Fernandes 
e Lilian Fernandes, 
Urias Fernandes 
Neto morreu em 

decorrência do tratamento de um câncer 
no pulmão. Estava lotado no Serviço de 
Material de Patrimônio.

Hilton Lucena de Oliveira  
08/06/021

Morador de 
Anápolis, o servi-
dor Hilton Lucena 
de Oliveira estava 
lotado no Serviço 
de Material e Pa-
trimônio, no setor 
de encadernação. 
Ele estava afastado 
da atividade para tratamento de saúde.

Sebastião Carlos Cesário
05/06/2021

O servidor 
aposentado Sebas-
tião Carlos Cesário 
começou a traba-
lhar no Tribunal 
em 1973, no Servi-
ço de Transportes 
do Gabinete da 
Presidência e sua 

última lotação foi na Divisão de Comunica-
ções, onde aposentou-se em 1994.

Iolanda Narcizo Soares 
08/03/2021

Após uma longa batalha contra o câncer, Iolanda 
Narcizo Soares foi vencida pela Covid-19. Atuou e di-
versos setores do TCE-GO até se aposentar. Era esposa 
do jornalista Luís Otávio Soares, que durante muitos 
anos cobriu o Tribunal para a coluna Direito & Justiça, 
de O Popular.

Mario Quintino Rosa
20/10/2020

Servidor apo-
s e nta d o,  M á r i o 
Quintino Rosa co-
meçou no TCE-GO 
em 17/07/1963, e 
seu primeiro cargo 
foi de Mensageiro. 
Trabalhou na Co-
ordenação de Fis-
calização Estadual, 
auditorias Financeira e Orçamentária, 
Assistência ao Plenário e Auditoria Técnica 
de Engenharia.

Aposentou-se em 22/12/1993, na 
função de Conferente de Contas Públicas.

Odair José Alves     
26/08/2020

Ex-asses-
sor do conselhei-
ro aposentado 
Milton Alves e 
ex-diretor-geral 
do TCE-GO, o 
servidor aposen-
tado Odair José 
Alves teve longo 
tratamento contra o diabetes.

Hanna Mtanios Hanna  
13/08/2020

Pensionis-
ta do TCE-GO, 
Hanna Mtanios 
Hanna era viúvo 
da ex-servidora 
Helena Mtanios 
Hanna, falecida 
em novembro de 

1981 quando ocupava o cargo de Delegada 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Laurentino Dias 
09/08/2020

A p o s e n t a d o 
desde 1986, Lau-
rentino Dias ingres-
sou no TCE-GO em 
02/08/197. Sua últi-
ma função foi de mo-
torista do então Servi-
ço de Transporte.

Gerson 
Fernandes 

Santos
27/07/2020

Servidor apo-
sentado, morreu no 
dia 27 de julho do 
ano passado.
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A Covid-19 foi a causadora da mor-
te de Aélson Nascimento, em 1º de abril 
de 2021. Aélson teve relevante partici-
pação em diversas gestões do Tribunal 
de Contas do Estado. 

Servidor de carreira do TCE-GO, 
atuou em diversos setores do Tribunal, 

Joaquim Graciano, expoente do Jornalismo, do 
Direito, do TCE e das letras

Autor de nove livros de crônicas, de 
caráter histórico, sobre Goiás, o auditor 
aposentado do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-GO) Joaquim Graciano de 
Barros Abreu morreu no dia 5 de julho 
de 2021, aos 86 anos de idade. 

De tradicional família da cidade 
de Goiás, Joaquim Graciano se nota-
bilizou pelo seu “preparo intelectual, 
humanismo e elevado espírito público”, 
conforme anotou o presidente do TCE, 
conselheiro Edson Ferrari ao decretar 
luto oficial de três dias no órgão, por 
meio da Portaria nº 249/2021, simboli-
zando a “gratidão da Corte por todas as 
contribuições do auditor aposentado”.

Auditor e conselheiro substituto 
entre 1967 e 2004, Graciano aposentou-
-se por idade no TCE-GO, onde também 
foi assessor da Presidência, membro de 
diversas comissões de trabalho e diretor 
de imprensa, tendo sido responsável 
pela revista técnica Finanças e Orçamen-
to e pelo jornal Notícias TCE.

Era casado com Mirna de Castro 
Abreu e pai de quatro filhas: Carmem, 

Maria Tereza, Dulce e Ana Cristina, avô 
de seis netos e sogro do presidente do 
Sercon, Marcos Perillo.

SERCON
Foi de Joaquim Graciano a ideia 

de criação da então Associação dos 
Servidores do TCE-GO, o atual Sercon. 
Nos fins da década de 1970, ele teria 

perguntado ao então presidente do 
Tribunal Nelson Siqueira sobre o assun-
to. O conselheiro logo se mostrou um 
entusiasta e partiu para a ação: entrou 
em contato com outros tribunais, ob-
tendo cópias de estatutos entregues 
para Graciano analisar. O resultado foi 
a concretização da entidade no dia 9 de 
maio de 1980.

O presidente do Sercon, Marcos 
Perillo, comentou sobre a perda do 
sogro: “Para mim, pessoalmente, é uma 
imensa tristeza. Tive com ele uma con-
vivência muito prazerosa e de amizade. 
Resta o consolo de que sua memória es-
tará presente em todos os que tiveram o 
privilégio de conviver com ele, desfrutar 
de sua alegria e cavalheirismo.”

BIBLIOTECA
O TCE-GO homenageou Graciano, 

dando seu nome à Biblioteca da Esco-
la Superior de Controle Externo, que 
passou a se chamar Biblioteca Auditor 
Joaquim Graciano de Barros Abreu. A 
proposta foi da Presidência, com relato-
ria da conselheira Carla Santillo.

Aélson Nascimento, inteligência que virou Escoex

aposentando-se em 2005. No ano se-
guinte, foi diretor-geral, tendo sido as-
sessor da Presidência em várias gestões, 
entre elas as de Anísio de Souza, Naphtali 
Alves, Edson Ferrari e Gerson Bulhões e 
de gabinetes de diversos conselheiros. 
Foi, também secretário de Estado do 
Gabinete Civil nas gestões dos governos 
de Naphtali Alves e Helenês Cândido.

Aélson era irmão das servidoras 
aposentadas, Aida Nascimento e Adélia 
Nascimento, e pai do servidor Aélson Filho.

O presidente do TCE-GO, Edson 
Ferrari, afirmou que Aélson “é daquelas 
pessoas que, saindo desta vida, deixam 
a marca indelével de suas inestimáveis 
contribuições por onde passaram”. 

SERCON
Aélson foi o primeiro presidente 

da então Associação dos Servidores do 
TCE-GO, hoje sindicato – o Sercon, tendo 
estruturado a entidade e adquirido sua 
sede campestre, hoje Clube do Sercon.

ESCOEX
Por meio da Resolução Adminis-

trativa n° 2/2021, aprovada na sessão 
plenária de 08/07/2021, a Escola Supe-
rior de Controle Externo do Tribunal de 
Contas ganhou a denominação Escoex 
Aélson Nascimento.

A exposição de motivos formulada 
pelo presidente, conselheiro Edson 
Ferrari, e pelo diretor-geral da Escoex, 
conselheiro Saulo Mesquita a “admirável 
competência” do homenageado que foi 
responsável por várias ações de capaci-
tação no órgão fiscalizador.
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As comemorações dos 
dias das Mães e dos Pais 
sindicalizados do Sercon 
foram diferentes em 2021, 
por conta da pandemia. Os 
que compareceram à sede 

da entidade puderam optar 
por receber suas lembran-
ças pelo sistema drive-thru, 
garantindo o distanciamen-
to social requerido para 
aquele momento.

Drive-thru para entrega dos 
presentes
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Pais também receberam homenagem   do Sercon no seu dia
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A auditoria independente que 
avaliou o Tribunal de Contas do Estado 
quanto às gestões de qualidade e de 
meio ambiente recomendou a recer-
tificação do órgão no atendimento 
às normas ISO 9001 e ISO 14001. O 
anúncio foi feito pelos auditores José 
Eduardo Rodrigues e Gilberto Andra-
de, do Instituto ICQ Brasil, na presença 
de gestores do TCE-GO e da consultoria 
ligada ao Sebrae/Goiás.

O presidente Edson Ferrari foi 
representado pelo diretor de Gover-
nança, Planejamento e Gestão, Sérvio 
Túlio Teixeira e Silva, para quem a 
adoção das ISO impulsiona a gestão 
para que o órgão possa se aprimorar 
a cada dia.

A recertificação é o reconheci-
mento de que o TCE-GO continua aten-
dendo aos requisitos internacionais. 
Ao todo, foram apontadas apenas duas 
“não conformidades menores” quanto 
à norma ISO 14001, ou seja, o não 
atendimento parcial de dois requisitos, 
mas que não afetam a capacidade em 
alcançar os resultados pretendidos. Os 
apontamentos referem-se à necessida-
de de aprimoramento na metodologia 
de análise de aspectos e impactos 
ambientais e ao treinamento inicial da 
mão de obra terceirizada no que tange 
à gestão ambiental. Ainda, foram des-
tacadas outras quatro “observações” 
e três “oportunidades de melhoria”, 
que visam direcionar a organização à 
melhoria contínua.

TCE-GO é duplamente ISO

Os dois auditores disseram que 
o escopo escolhido pelo Tribunal, vol-
tado para o controle externo exercido 
por meio de auditorias de regularidade 
e operacionais, além da análise das 
contas do governador, reverbera em 
todos os processos do órgão propician-
do a participação de todos os setores.

Para José Eduardo, o Sistema 
de Gestão Integrado (SGI) garante a 
realização de um trabalho rigoroso e 
criterioso na qualidade e na análise de 
riscos, com a utilização de indicadores 
que viabilizam o atendimento dos ob-
jetivos traçados. Ele comentou que a 
política do SGI está bem internalizada 
não apenas pelos líderes, mas por to-
dos os servidores da Corte de Contas.

Gilberto Andrade, por sua vez, 
destacou que o Tribunal atua com uni-
cidade de propósitos e visão clara do 
que está sendo buscado. “Raramente 
se vê uma estrutura de planejamento 
de 10 anos com tanta consistência, 
resultando numa prática cotidiana que 
segue os critérios internacionais com 
muito rigor”, disse.

O aspecto do aprimoramento 
obtido com as certificações foi des-
tacado pelo secretário administrativo 
do Tribunal, Cássio Resende de Assis 
Brito. “A ISO nos move, nos tira da zona 
de conforto, e reflete um trabalho que 
vem transpondo barreiras desde 2018 
com a contribuição de cada servidor 
no desafio de entregar um Tribunal 
cada vez melhor”, disse.

Também falou a coordenadora 
da Ouvidoria do Tribunal, Nara Rodri-
gues, que destacou a importância do 
rigor técnico dos auditores para trazer 
segurança e autocrítica aos gestores 
na identificação das necessidades de 
melhoria.

Presentes na reunião, as consul-
toras do Sebrae-GO Mariza Isaac e Ma-
ria Cristina Franco Paulino destacaram 
que as não conformidades apontadas 
foram recebidas com tranquilidade 
e vão contribuir no aprimoramento 
da gestão ambiental do TCE. (Dicom/
TCE-GO)



Janeiro de 2022 11

RevistaSerconSercone N e r g i ae N e r g i a

Usina fotovoltaica vai diminuir emissão de CO2
O Tribunal de Contas do Es-

tado (TCE-GO) vai implantar novo 
sistema fotovoltaico que dará 
100% de autonomia energética 
até o final do primeiro semes-
tre de 2022. A informação é do 
chefe do Serviço de Manutenção 
Predial e Paisagismo, Pedro Hen-
rique Mota Emiliano. Ele explica 
que a produção de energia deve 
superar a marca de 700 MWh 
por ano, gerando uma economia 

estimada em R$ 720 mil a cada 
12 meses. O investimento é da 
ordem de R$ 3,6 milhões, com 
retorno financeiro previsto após 
cinco anos.

Além da contenção de gastos, 
a usina fotovoltaica em licitação 
contribuirá com a multiplicação na 
geração de energia sustentável, re-
duzindo significativamente a emis-
são de dióxido de carbono (CO²). 
Veja no infográfico os benefícios 
para o meio ambiente, tomando 
como base a conversão disponível 
no site da Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos.

Após a ampliação dos atuais 
sistemas, que já produzem cer-
ca de 600 MWh por ano, o que 
representa em média 42,9% da 
energia que utiliza atualmente, 
a implantação da nova usina vai 
tornar o TCE-GO o maior produtor 
de energia renovável e limpa no 
setor público em Goiás.

As novas placas serão mon-
tadas em estruturas metálicas na 
área de estacionamento da Corte 

de Contas, e serão adquiridos in-
versores trifásicos de grande por-
te, ampliando em mais 60 MWh 
por mês a capacidade média de 
geração. Como o consumo do 
Tribunal se concentra no período 
diurno, de maior geração de ener-
gia, não será necessário investir 
em soluções de armazenamento 
por meio de baterias.

O conselheiro Edson Ferrari, 
presidente do TCE-GO, lembra 
que a sustentabilidade é um dos 
principais compromissos da insti-
tuição, que desde 2018 possui a 
certificação ISO 14001, que trata 
da gestão ambiental. “O Tribunal 
tem feito um grande esforço para 
ser indutor de boas práticas e 
referência em sustentabilidade. 
A conquista da autossuficiência 
energética representa o com-
promisso socioambiental que se 
traduz também na redução dos 
impactos ambientais causados 
pela atuação do TCE-GO”.

Fonte: Dicom/TCE-GO; Infográfico: 
Anderson de Castro (Dicom/TCE-GO)



Janeiro de 202212

RevistaSerconSercon2 8  d e  o u t u b r o2 8  d e  o u t u b r o

Sercon distribui doces no Dia do Servidor Público
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A atuação jurídica do Sercon 
no interesse dos servidores do 

TCE-GO em 2021
O Sercon, ao ver findar o 

ano de 2021, não pode deixar de 
registar as diversas lutas jurídicas 
que foram travadas na defesa 
dos direitos dos seus associados 
e servidores do TCE-GO.

Foi mais um ano de muitas 
dificuldades ocasionadas pela 
continuidade da pandemia da 
Covid-19, tais como luta para 
recomposição da remuneração 
(data-base), questões atinentes 
ao regime de trabalho, busca da 
progressão funcional, Gifs, res-
posta aos ataques quanto à situa-
ção funcional de servidores ativos 
e inativos, questionamentos 
acerca da legalidade de admissão, 
enquadramento e aposentadoria 
de dezenas de servidores e, prin-
cipalmente, a incansável luta para 
a manutenção e ampliação do 
pagamento da diferença da URV.

Importante deixar claro que 
diuturnamente esta assessoria 
jurídica do Sindicato é acionada 
para atuar na orientação jurídica 
da diretoria do Sercon.

Muitas das vezes somos cha-
mados a atuar em situações que 
podem parecer estar resolvidas, 
como as diversas medidas ado-

tadas pelo Ministério Público de 
Contas junto ao TCE-GO, bem 
como do Ministério Público do 
Estado de Goiás, em que são ques-
tionados atos de pessoal do qua-
dro de servidores, como admissão, 
enquadramento e aposentadoria, 
repisando denúncias já sobeja-
mente enfrentadas, porém, que 
ainda não estão definitivamente 
pacificadas juridicamente.

Temos atuado também na 
questão dos diversos obstáculos 
à continuidade do pagamento da 
diferença da URV.

Ora enfrentando questões 
internas, como orçamento e 
disponibilidade financeira do 
TCE-GO, em outros momentos 
fazendo estudos e orientação 
acerca dos diversos questio-

namentos judi-
ciais e adminis-
trativos a esses 
pagamentos, e, 
principalmen-
te, na busca de 
ampliação dos 
volumes de pa-
gamentos. 

Felizmente temos tido mui-
tos bons resultados!

Fico muito feliz por poder 
terminar o difícil ano de 2021 
com a entrega de muitas vitórias 
no âmbito da defesa jurídica dos 
servidores do TCE-GO.

Todas as vitórias são fruto 
da atuação do Sercon, por sua 
dinâmica diretoria, encabeçada 
pelo presidente Marcos Perillo, 
e, também, por nossa atuação na 
assessoria jurídica do Sindicato.

Temos muitas outras lutas a 
serem travadas em 2022, porém 
teremos a certeza da determina-
ção e dedicação do Sercon e da 
sua assessoria jurídica, a mim 
confiada.

Tenhamos todos boas festas 
e um feliz 2022.

Por Juscimar Ribeiro, Assessor jurídico do Sercon



Janeiro de 202214

RevistaSerconSercons e g u r a N ç a  J u r í d i C as e g u r a N ç a  J u r í d i C a

A Justiça negou 
pedido do Ministé-
rio Público de Goiás 
(MP-GO), em Ação 
Civil Pública, para 
declarar a nulidade 
do vínculo e trans-
posições de cargos 
de um motorista 
contratado há 32 
anos pelo Tribunal 
de Contas de Goiás 
(TCE-GO). O servidor 
já teve, inclusive, 
aposentadoria con-
cedida em maio de 
2011.

Em sua decisão, 
o juiz Gustavo Dalul Faria, da 
2ª Vara da Fazenda Pública 
Estadual de Goiânia, levou em 
consideração entendimento do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
no sentido de reconhecimen-
to da boa-fé dos servidores e 

segurança jurídica. O servidor 
foi representado na ação pelo 
advogado Juscimar Pinto Ri-
beiro, que é assessor jurídico 
do Sindicato dos Servidores do 
TCE-GO (Sercon).

STF
O caso citado pelo magis-

trado (MS 27.673), é referente a 
nomeações de servidores, feita 
pelo Tribunal de Justiça de Goiás 
(TJGO) há mais de 20 anos. Na 
ocasião, o entendimento do STF 
foi pelo reconhecimento da boa-
-fé dos servidores. E, invocando 
razões de segurança jurídica, 
decidiu pela manutenção do ato 
administrativo combatido.

No caso do motorista do 
TCE-GO, o juiz disse que não há 
obstáculo jurídico para adoção 
da mesma solução tomada no 
julgamento pelo STF. “Visto 
que todas as circunstâncias 

de boa-fé e segurança jurídica 
acima apontadas se encontram 
presentes”, esclareceu o ma-
gistrado.

SEM DANOS
Esclareceu que a manu-

tenção de seu vínculo junto à 
atual Goiasprev, para fins de 
recebimento de proventos de 
aposentadoria, pelo Regime 
Próprio de Previdência Social, 
não causa dano. Isso porque, 
ao longo de todo o período de 
trabalho, o servidor contribuiu 
de forma a poder usufruir de 
seus proventos, por ocasião da 
inatividade.

“Assim, não vejo também, 
pe lo reconhecimento da boa-
-fé e em prestígio à segurança 
jurídica, como reconhecer a nu-
lidade do ato de maio de 2011”, 
completou.

Fonte: TJGO/Rota Jurídica

Justiça mantém vínculo de servidor
contratado há 32 anos

Processo analisado refere-se ao 
servidor aposentado Diorande de 
Sousa Góis
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Cantata de Natal e luzes festejam a volta
às atividades presenciais no TCE

A apresentação conjunta 
do Coro Sinfônico Jovem de 
Goiás e do Coral do TCE-GO 
foi o ápice da programação do 
Celebrando a Vida!, realizado 
no dia 2 de dezembro na sede 
do Tribunal de Contas do Esta-
do para comemorar a volta ao 
trabalho presencial e os festejos 
natalinos. O evento também 
contou com culto ecumênico e 
o acionamento da iluminação 
de Natal no pátio externo.

Ao abrir a ceri-
mônia, o servidor 
Adriano Rocha de 
Paula, da Escola Su-
perior de Controle 
Externo (Escoex), leu 
mensagem do Tribu-

nal que enalteceu a capacidade 
do ser humano de aprender 
com as dificuldades, referin-
do-se à pandemia de Covid-19. 
O texto destaca que o retorno 
ao trabalho presencial é de-
safiador e que é hora de ser 
reinventar mais uma vez, ado-
tando novos comportamentos 
e hábitos, para reduzir os riscos 
de disseminação da doença”.
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Utilize osUtilize os

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

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

SerconSerconConvêniosConvênios

Confira no site do Sercon
www.sercon.org.br 98179-221898179-2218

O novo convênio com a Granobox 
Suplementos Saudáveis oferece desconto 
de 5%, frete grátis para toda Goiânia e 
aceita o Chequinho Sercon. 

Na loja você encontra castanhas, 
farinhas, frutas desidratadas, chocolates 
zero, açúcar, temperos e chás.

Desfrute de lanches, produtos a gra-
nel, suplementos, encapsulados e bebidas.
● End.: Hotel Golden Lis, Sala 9, na Av. das 
Indústrias, Setor Jaó
● Fone: (62) 99432-5763
● Visite as redes sociais da Granobox

Suplementos saudáveis Terceiriza-
ção do depar-
tamento de TI, 
computação fo-
rense, seguran-
ça da informa-
ção consultoria 
em redes wire-

less, computação em nuvem e sistemas de 
videomonitoramento. Esses são alguns dos 
serviços prestados pela Cuidado Digital.

O convênio aceita o Cheque Convênio 
e oferece aos sindicalizados descontos de 
20% em serviços e de 5% em mercadorias, 
além de suporte remoto gratuito para 
serviços executados em até 30 dias após 
e entrega do serviço. Garantia estendida 
de mais 30 dias.
● Site: https://cuidadodigital.com.br
● Endereço: RUA C-244, Nº 155, Jd. América
● Fone: (62) 3643-1222

O convênio com o Posto Terra, que 
fica na Av. Universitária, 639, Setor Univer-
sitário, está temporariamente suspenso. O 
estabelecimento está sob nova direção e as 
partes estão avaliando novos termos para 
possível renovação.

Cestas básicas pra superar 
crise da pandemia

Galo mineiro bicampeão

NoVos CoNVêNiosNoVos CoNVêNios

Quase duas mil famílias em situação 
de necessidade foram alcançadas pela 
campanha de cidadania e solidariedade 
promovida pela Presidência do TCE-GO, 
que alcançou mais de 500 colaboradores, 
entre servidores ativos e aposentados, 
conselheiros, auditores, procuradores de 
contas e empresas voluntárias, totalizando 
1.745 cestas básicas. Somente o Sercon e 
seus sindicalizados contribuíram com 500 
cestas, contribuindo com a superação 
da meta, que era menos da metade do 
alcançado.

A proposta teve como objetivo 
socorrer famílias carentes em função da 

O gerente de Gestão de Pessoas do 
TCE-GO é torcedor fanático do Atlético Mi-
neiro, clube obteve a chamada Tríplice Coroa 
em 2021: campeão do Campeonato Brasi-

leiro depois de 50 
anos, da Copa do 
Brasil e do cam-
peonato estadual. 
Essa foto é de um 
aniversário do Kro-
nit (02/05), ainda 
na sede do TCE na Praça Cívica. Reparem que todos estavam 
vestidos de preto e branco em homenagem ao aniversariante. 
Consta que os colegas até aprenderam o hino do galo mineiro 
para agradar o chefe.

Confraternizações
Vários setores do TCE-GO aprovei-

taram o clima festivo de final de ano e a 
tregua que a pandemia deu para pequenas 
reuniões de confraternização. 

Turma da Diretoria de Comunicação e 
convidados

Pessoal da Engenharia, com a presença 
ilustre do conselheiro Kennedy Trindadecrise sanitária e econômica por conta da 

pandemia, em que muitos se viram priva-
das de seus sustentos. O encerramento da 
campanha foi no dia 16 de abril.
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Parcelas reduzidas com maior 
coparticipação em novo Plano de Saúde

Hayana no samba e na advocacia

Doação ao Hospital do Câncer

Compositor
A advogada Hayana Naghara Rosa Alen-

car, filha da servidora Idelma Rosa Mendes, 
do Serviço de Qualidade de Vida do TCE-GO, 
esbanja seus dotes musicais como percussio-
nista da banda Dona da Roda (na foto com o 
pandeiro). 

O grupo ficou com a responsabilidade 
de fechar o show de encerramento da terceira 
noite da 20° edição do Canto da Primavera - 
Mostra Nacional de Música de Pirenópolis, 
no dia 2 de dezembro.

O Dona da Roda nasceu em outubro 
de 2018. Atualmente prioriza a “linguagem 
do samba” e outros ritmos brasileiros como 
ijexá, chorinho, baião, pagode e axé. Além de 
Hayana, o grupo é composto por Maximira 
Luciano (cavaquinho), Maxcilene Luciano 

(percussão geral), Daphine Santos (surdo), 
Isis Krisna (violão), Lourrainy Cabral (trom-
pete) e Kesyde Sheilla (clarinete).

Contatos com o Dona da Roda pelo 
telefone 62 99346-8348, Instagram @dona-
darodaoficial.

Maria Teresa, filha do secretário ge-
ral do TCE-GO Marcus Vinícius do Amaral, 
entregando materiais doados ao Hospital 
Araújo Jorge. Trabalho voluntário de valor 
em campanha de 2020!!

O presidente do TCE-GO, Edson Ferrari, promoveu reuniões com as unidades do 
órgão. Nesta, com o setor administrativo, teve a presença do presidente do Sercon, 

Marcos Perillo

Este Giro 
Social já teve 
oportunidade 
de publicar po-
emas e outros 
textos de Mu-
rilo de Castro, 
filho do servi-
dor do TCE e 
c o n s e l h e i r o 
deliberativo do 
Sercon Rodrigo 
de Castro. Ago-
ra registramos a 
performance de Murilo ao piano durante a 
comemoração Especial de Natal do Sercon, 
no dia 1º de dezembro, tocando melodias 
de sua autoria.

Rodrigo voltou ao TCE-GO na entrega 
de cestas natalinas aos terceirizados.

UNIMED ESTADUAL ADESÃO 
- Valores para 2022

Faixa etária Enfermaria Apartamento

Até 18 R$ 171,11 R$ 213,90

19 a 23 R$ 210,45 R$ 263,08

24 a 28 R$ 237,37 R$ 296,73

29 a 33 R$ 269,23 R$ 336,55

34 a 38 R$ 306,87 R$ 383,60

39 a 43 R$ 359,47 R$ 449,35

44 a 48 R$ 466,88 R$ 583,62

49 a 53 R$ 606,62 R$ 758,30

54 a 58 R$ 788,42 R$ 985,56

59 acima R$ 1.026,60 R$ 1.283,30

O Sercon Saúde conseguiu junto 
à administração da Unimed Goiânia a 
possibilidade de adesão ou migração 
para dos segurados para um plano 
alternativo que traz muitas vanta-
gens. As contribuições ao novo Plano 
Unimed Estadual Cooperativo variam 
de R$ 213,90 até R$ 1.283,30, depen-
dendo da idade de cada usuário (ver 
quadro).

Confira as principais caracte-
rísticas do novo plano e tire suas 
dúvidas com Priscilla pelos telefones 
62 98179-2218 e 3920-0252 até o dia 
11/02/2022.

• Atendimento eletivo nos prestado-
res credenciados ao Sistema Unimed no 
Estado de Goiás (exceto nos prestadores 
de alto custo e tabela própria). 

• Coparticipação de 30% em con-
sultas, exames e terapias, limitado a R$ 
150,00 por procedimento, a Unimed tem 
até 3 meses para enviar a cobrança; 

• A segmentação do plano é ambula-
torial + hospitalar com obstetrícia; 

• Atendimento de urgência e emer-
gência com cobertura Nacional; 

• São dependentes do titular: seu 
cônjuge ou companheiro e filhos com até 
30 (trinta) anos; 

• Sem carências, exceto a de dois 
anos para doenças preexistentes; 

• Data de inclusão 01/03/2022.

serCoN saudeserCoN saude
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Confraternização no átrio do TCE
A pandemia impediu a realização da 

tradicional Exposercon de Natal deste 
ano. O Sindicato, porém, não deixou de 
comemorar o final de ano com os servido-
res do Tribunal. No dia 1º de dezembro, 
com apresentação musical do pianista 
Cleiton Kolling, foi realizado o Especial 
de Natal Sercon, no átrio do TCE.

Na ocasião foi um servido um lanche 
aos presentes e entregue uma “caixa na-
talina”, agendas e calendários 2022 aos 
sindicalizados.
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Colorido especial com o Papai e Mamãe Noel
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O trecho entre aspas acima é um peda-
cinho do conhecido samba-enredo da União 
da Ilha do Governador, campeão do carnaval 
carioca de 1978. De autoria de nome desco-
nhecido até da maioria dos sambistas, pois, 
na verdade, trata-se do falecido procurador 
da República Gustavo Adolfo de Carvalho 
Baeta Neves, o Didi. O refrão todo mundo 
canta até hoje. Mesmo quem não havia 
nem nascido a época repete: “Como será o 
amanhã? / Responda quem puder (bis) / O 
que irá me acontecer / O meu destino será 
como Deus quiser”. 

Chegamos ao fim de mais um ano. Se-
guindo a tradição, Dezembro de 2021 trouxe 
retrospectiva dos principais fatos ocorridos, 
show do Roberto Carlos, arroz com passas...    

Retomar os planos que foram inter-
rompidos, por conta da pandemia, é uma 
das resoluções de fim de ano vislumbrada 
por muitos.  

As resoluções geralmente trazem consi-
go essa ideia ou ilusão de que se ganha uma 
página em branco, na qual se pode escrever 
o que quiser do jeito que quiser, mas na 
verdade não mudou nada. O calendário é 
novo, mas a gente é a mesma pessoa do 
dia anterior. Mais do que fazer uma lista de 
resoluções, talvez seja importante pergun-
tar sobre aquilo que tanto se diz querer e 
não se consegue fazer. Pensar e entender 
um pouco melhor.

Se você, assim como eu, chegou aos 
últimos dias de 2021 com a sensação de 
que não fez tudo aquilo que prometeu lá em 
2020, respire fundo. A frustração faz parte 
do processo e pode ajudar a construir aquilo 
que se almeja verdadeiramente. Mas, para 
isso, é preciso não mergulhar em um sen-
timento de culpa. Não é nos martirizando 
que vamos conseguir avançar. 

Costumo dizer que não gosto dessa 
época. Penso que as diferenças ficam ainda 
mais evidentes, como feridas à mostra. Tal-
vez me sinta mais sensível! Com você tam-
bém acontece o mesmo? Talvez pela grande 
sobrecarga de atividades, as pessoas estão 
fechando o ano e planejando o próximo com 
excesso de trabalho. Também há aumento 
nos gastos. Outra questão é que, com a 
flexibilização das medidas sanitárias, já 
estão acontecendo mais festividades, e ter-
mina com a pessoa ingerindo mais gordura, 
mais álcool, gerando excessos nutricionais. 
Além disso, com mais eventos, dormimos 
menos. Tudo isso faz com que uma época 
que deveria ser de comemoração seja mais 
estressante. E ainda temos que comemorar 
e conviver com pessoas de quem a gente 
gostaria, de verdade, de arrancar o pescoço. 

Então, acabamos engolindo muito sapo.
Com todos os significados trazidos pela 

pandemia do novo coronavírus, até que 
ponto é importante pensar no futuro? É 
possível planejar? Há espaço para planos? 
Como retomar a vida? Quais caminhos se-
guir? É hora de ter aspirações? E de mudar?

Falando nas previsões para o futuro 
e ´mensagens zodiacais’, se você será ma-
mãe ou papai, impossível não fazer planos. 
Acredite que o bebê chegará para ajudar a 
construir um mundo novo e melhor. Quem 
sabe a geração dessa menina ou menininho 
ofereça algo que permita viver e conviver 
com esperança, que saia revendo aquilo que 
nos permita cuidar do outro e do planeta? O 
desejo é que esta crise possa ser traduzida 
em um mundo mais justo. Ainda que não 
haja garantia de nada.

Talvez você se enquadre entre aqueles 
que estão revendo a rotina, repensando 
o modo de vida, mas não só por opção. 
O isolamento e tudo o que a Covid trouxe 
obrigaram alguns a essa reflexão, e é neste 
momento que entra a inteligência emocio-
nal, que faz com que o indivíduo consiga 
avaliar o contexto, traçar novas estratégias, 
partir para a ação e se transformar, manten-
do a positividade em relação ao que está 
por vir. É o novo se apresentando de forma 
clara para aqueles que não têm medo do 
novo. Estamos na era da reinvenção e da 
transformação. Em todas as áreas da vida: 
familiar, profissional, nos amores, na escola, 
no convívio social. O momento nos convida 
a sair da zona de conforto, desapegar da-
quilo que já não faz mais sentido, mudar a 
forma de pensar e agir, adaptar as novidades 
e mudanças que a vida está nos oferecendo 
e usar a criatividade. Agora, quem sabe, a 
ideia de comprar uma moto vá além das 
buscas na internet. 

Muitas vezes, tudo isso vem acompa-
nhado de medo...de pavor!

Sabe, quando chega a contagem re-
gressiva de 31 de dezembro e passa a ser 
dia 1º de janeiro, nada mais acontece além 
de ser o primeiro dia do novo ano. É sério. 
Não importa se você pula sete ondas, come 
sete uvas, carne de porco, pato ou apenas 
legumes. É mais um dia que acaba e outro 
que começa, exatamente como são todos os 
outros da sua vida. Não existe uma mágica 
que faça com que tudo mude, literalmente, 
da noite pro dia.

Você não amanhece mais rico (a não 
ser que seja o vencedor da mega da virada), 
nem mais magro, rejuvenescido, nem mais 
disposto, mais disciplinado, nada. Você 
amanhece sendo a mesma pessoa que tem 
sido. Talvez com uma ressaca brava, pelo 
que tenho visto no histórico de virada dos 
amigos. Talvez noivo, se seu par for român-
tico. Mas só. 

Não que eu seja pessimista, não é nada 
disso. Eu realmente gostaria que tudo fosse 
diferente no ano que se inicia. Mas não é o 
ano novo que muda tudo, não é uma virada 
que transforma as coisas. Nem mesmo as 
suas promessas furadas serão cumpridas 
só porque é um novo ano.

    Seja feliz, não espere o futuro, não dá 
para acreditar que a felicidade será sempre 
adiada para um próximo momento. É tempo 
de renovar a esperança, fortalecer laços, 
fazer um balanço do que passou, celebrar e 
praticar a solidariedade. É também o tempo 
dos reencontros, que ganham um significa-
do ainda mais especial no contexto atual. 
Afinal, a pandemia ainda está entre nós.

Acredito que é preciso que continue-
mos a semear em meio à tempestade. 
Somos todos sementes desse futuro.

Saúde, paz e... pratique esperança!
* Jaqueline Nascimento - 56 anos. Mãe, 
dona de casa, mestre em Administração 
e professora universitária. Coordenadora 

da Escoex Aélson Nascimento/TCE-GO

 “O que será do amanhã? 
Como vai ser o meu destino?” 

Didi
Ventos do futuro
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Os flagras das redes sociais
Adriana de Moraes com os filhos Arianne e Vitor Noah; Carlito Mendes com a esposa, Amália, e a amiga 

do Sercon, Dra. Cristina; Denise Umbelino e Noêmia Waltuille Godoy; Heloisa Leão e esposo, Célio; 
Iracilda Brito e Vera Jardim; Silvestre Gomes de Lima Júnior e a esposa, Thatyana Elias; Danielle Ramos 
Dayrell e os pais, Mário Dayrell e Maria das Graças; Moab Nogueira, recebendo troféu terceiro lugar em 

corrida de Senador Canedo; Nagibe Faiad Chaul e a filha Esmeralda; Araci Oliveira, Marília Quintanilha, 
Rosemária Alencar e Leda Jardim; Lilianne Miguel Xufi, com Maria Amélia Veiga e Marlene Saba



Garanta seu seguro de vida com prêmios de 
R$ 13.268,20 a R$ 26.536,40 (acidente)

Informações: (62) 3920-0252


