
PENDÊNCIAS FINANCEIRAS ESTÃO SENDO RESOLVIDAS SITE ESTá quASE PRONTO
Serviços vão desde notícias de 
interesse, prestação de contas e 

consulta de débitos on-line.

Inadimplências, convênios sem vantagens para o Sercon ou para 
o sindicalizado e falta de regras para liberação de crédito eram 

empecilhos para normalizar o fluxo de caixa do Sindicato.
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Nas primeiras semanas de 
gestão, a nova diretoria do Ser-
con dedicou-se quase que in-
tegralmente a tomar ciência da 
situação financeira da entidade. 
Conforme já era do conhecimen-
to de todos, havia – e ainda há 
– um substancial passivo oriundo 
de dívidas não quitadas de alguns 
sindicalizados. 

Para enfrentar essa situação, 
desde os primeiros dias de gestão 
o presidente Marcos Perillo está 
convocando os servidores com 
pendência financeira para chegar 
a uma solução. Vários acordos já 
foram concretizados e outros estão 
avançados. Quem ainda não foi 
convocado ou não fechou o acordo 
pode procurar o Sercon e oferecer 
sua proposta o quanto antes. 

Para chegar a essas negocia-
ções medidas enérgicas vêm sen-

do adotadas, como 
a definição de uma 
política austera de 
restrição de crédi-
to aos inadimplen-
tes, inclusive com 
a suspensão e até 
cancelamento do 
plano de saúde. Os 
sindicalizados nes-
sa situação foram 

Pendências financeiras 
são as prioridades

F i n a n ç a s

Veja as regras instituídas pela Portaria Sercon n° 02/2014-2017

1. Os débitos vencem no dia 30 (trinta) de cada mês.
2. Os convênios e os cartões ficarão bloqueados até a qui-

tação dos débitos.
3. Caso não efetue o pagamento até o 5º dia útil do mês, 

terá o valor atualizado com a inclusão de multa de 2% + 
juros de 2% ao mês.

4. Passados 10 dias de atraso, o sindicalizado será considera-
do inadimplente e poderá ser negativado junto ao Serasa.

5. Ocorrendo atraso superior a 60 (sessenta) dias, consecuti-
vos ou não, o plano de saúde será suspenso ou rescindido, 
conforme inciso II, art. 13 da Lei nº 9.656/98 e a cobrança 
do débito será judicial.

As novas regras para o crédito

Com esse objetivo, foi rea-
lizada uma reunião com repre-
sentante da Sul América Segu-
ros, para a definição e melhor 
divulgação do plano atualmente 
em vigor, deixando mais claros 
os direitos e vantagens dos sin-
dicalizados. 

Outra conquista foi o acerto 
havido com as administradoras 
de cartões de crédito Policard e 
Valecard, que não estavam re-
passando comissões de vendas 
de anos anteriores. O Sercon 
chamou as duas e ainda a USA 
Card para reavaliar as condições 
do convênio, estabelecendo 
claramente os índices e como se 
dará o repasse daqui para frente.

Se nas questões mais com-
plexas, são necessárias negocia-
ções com todas as partes envol-
vidas, em outras, o saneamento 
das finanças é mais rápido e 
indolor. É o caso, por exemplo, 
do contrato que havia com a 
operadora de TV Sky no Clube do 
Sercon. A diretoria entendeu que 
se tratava de um gasto desneces-
sário que foi cancelado.

notificados, via carta registrada, 
para que quitassem seus débitos, 
sob pena de suspensão do cré-
dito junto ao Sindicato.

Outra questão que está 
sendo reavaliada é a relação 
existente entre o Sercon e seus 
conveniados. A ideia é que 
se saiba exatamente quais as 
vantagens que esses parceiros 
oferecem ao Sindicato ou aos 
seus filiados.
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Recadaste-se e receba correspondência
Os endereços de todos os sindicalizados 

estão sendo conferidos pelos funcionários 
do Sercon. O objetivo é fazer um recadas-
tramento completo para o envio de corres-
pondências. 

O filiado que ainda não foi procurado 
pode entrar em contato com a sede admi-
nistrativa para conferir a correção de seus 
dados cadastrais.

Carteirinhas do Sercon
O controle do acesso ao Clu-

be do Sercon será feito a partir 
de agora diante da apresentação 
da Carteirinha do Sindicalizado. 
O documento já está sendo con-
feccionado, gratuitamente, para 
titulares e dependentes, bastan-
do encaminhar as fotos para a 
sede administrativa por e-mail 

ou pessoalmente.
A Carteirinha também serve 

como identificação para desfrutar 
das vantagens dos convênios.

São considerados dependen-
tes dos sindicalizados: pai, mãe, 
cônjuge, filhos e netos, apenas. 
Afilhado, sobrinho, enteado, pri-
mo e outros não estão inclusos.

Para atender os servi-
dores que mudaram suas 
contas-salário para a Caixa 
Econômica Federal, o Sercon 
abriu uma conta corrente 
naquela instituição financei-
ra. Essa simples medida está 
possibilitando o recebimento 
da contribuição dos sindica-
lizados também por aquele 
banco.

Assim, os descontos estão 
sendo efetuados diretamente 
da conta-salário, seja ela do 
Banco do Brasil ou da Caixa.

RECADASTRE-SE!
O Sercon quer saber onde você está.

Ações para 
incorporar VPNI 
dos pensionistas

O Sercon contratou os 
advocados Otávio Forte e 
Juscimar Pinto Ribeiro para 
defender os pensionistas 
que estão tendo negado o 
direito de incorporação da 
VPNI nos seus vencimen-
tos. O Sindicato vai atuar 
como parceiro, indicando 
os profissionais e efetuan-
do o pagamento da inicial 
na defesa.

O Sercon 
vai buscar 
o direito 
líquido e 
certo dos 

pensionistas 
com o ... 

Sercon também desconta pela Caixa

c o n t a - G o t a s

...apoio dos 
advogados 
Juscimar 
Ribeiro 

(acima) e 
Otávio Forte
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A  n o v a 
diretor ia  do 
Sercon tomou 
posse em so-
lenidade rea-
lizada no dia 
7 de julho no 
Plenário Henri-
que Santillo. O 
evento contou 
com um vídeo 
mostrando as 
duas últimas 
g e s t õ e s  d e 
Marcão à fren-
te do Sercon e 
apresentação 
do Coral  do 
TCE-GO.

Depois de agradecer aos que 
contribuíram com a eleição, o novo 
presidente Marcos Pinto Perillo 
homenageou o auditor aposentado 
Joaquim Graciano, idealizador da 
Associação que antecedeu o Sin-
dicato dos Servidores do TCE. Em 
sua fala, Perillo enfatizou que vai 
buscar o resgate de todos os com-
promissos firmados em campanha, 
priorizando a busca pelo cumpri-
mento de todos os dispositivos 

presentativa dos 
servidores do TCE-
GO. Dentre as rea-
lizações de suas 
gestões, destacou 
a cooperativa dos 
servidores, em-
préstimo de Saú-
de Emergência, 
Sercon Criança 

(excursões e colônia de férias), 
festas de confraternização, incluin-
do o sorteio de um automóvel zero 
quilômetro. E ainda, barraca junina 
na Praça Cívica e contrato com o 
Bamerindus Saúde sem custo para 
os servidores. 

Já no Sindicato, promoveu o 
diálogo com a administração do 
TCE e com as entidades de servido-
res, propondo a união. Defendeu a 
aproximação dos salários com os 
do Fisco e promoveu dezenas de 
atividades culturais e festivas. 

O assessor de Comunicação 
do TCE, Antônio Gomes, represen-
tando o presidente Edson Ferrari, 
elogiou a postura do ex-presiden-
te Marcos Cabral pelas muitas 
realizações de suas gestões, a 
despeito das adversidades até no 
plano pessoal. Ao novo presidente, 
demonstrou o desejo de que além 
das conquistas propostas consiga 
avançar nas questões pendentes 
de interesse do funcionalismo e da 
própria instituição TCE.

P o s s e

Compromissos de 
campanha reafirmados

legais inseridos no Plano de Cargos 
e Salários, aprovado em 2005 e até 
hoje indefinido em vários pontos 
como a progressão, promoção e 
concessão do abono de um terço 
da licença-prêmio não gozada.

MARCÃO - O ex-presidente, 
Marcos Cabral, destacou que foi 
presidente do Sindicato em duas 
gestões seguidas e da Associação 
em duas intercaladas, totalizando 
dez anos à frente da entidade re-

Perillo vai em 
busca do resgate de 
compromissos legais

Marcão 
apresentou 

as principais 
realizações de 

suas gestões 
á frente do 

Sercon e 
homenageou 

sua ex-
esposa e 

braço direito 
no Sercon, 

Everli, 
falecida em 

2011
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Servidores do TCE aprovam  unificação das entidades
Em assembleia geral conjunta 

realizada no dia 9 de setembro, no 
auditório da Affego, os sindicaliza-
dos do Sindicato dos Servidores do 
TCE (Sercon) e do Sindicato dos 
Inspetores e Analistas do TCE (Sin-
ficon) aprovaram, por unanimida-
de, a união das duas entidades, 
com a absorção da segunda pela 
primeira. Também foi aprovada a 
destinação dos ativos do Sinficon 
para o Sercon e a substituição 
processual, passando todas as 
ações de interesse dos servidores 

do TCE para a responsabilidade 
do Sercon.

O encontro teve início com a 
leitura do edital de chamamento, 
feito pelo presidente do Sercon, 
Marcos Pinto Perillo. Em se-
guida, o presidente do Sinficon, 
Laurentino Dias Filho, explicou 
que a unificação é o resgate de 
um compromisso firmado com 
os sindicalizados nas últimas 
campanhas políticas sindicais 
das duas entidades. Ele também 

relatou a atual situação finan-
ceira do Sindicato, cujos ativos 
bancários e imobilizados serão 
transferidos para o Sercon.

A maior discussão dos pre-
sentes foi com relação ao destino 
dos ativos financeiros. Uma das 
propostas era destinar os va-
lores existentes em uma conta 
vinculada para custear apenas 
despesas judiciais trabalhistas. A 
tese vencedora, porém, foi a de 
transferir os ativos para benefí-

Asap também é extinta e 
incorporada ao Sercon

Os associados da Associação 
dos Servidores Aposentados 
e Pensionistas do TCE (Asap) 
também decidiram dissolver a 
entidade.

A assembleia geral extraordi-
nária, convocada exclusivamente 
para esse fim, foi realizada no dia 
8 de setembro. A presidente da 
Associação, Marília Melo Quin-
tanilha, justificou a proposta de 

dissolução “por não haver 
mais o desejo dos associados 
pela sua continuação”.

Foi aprovado por una-
nimidade que o saldo dis-
ponível no fechamento do 
balanço, descontadas as obri-

gações, fosse repassado, 
juntamente com o patrimô-
nio, para o Sindicato dos 
Servidores do TCE (Sercon), 
a quem caberá atender aos 
interesses das categorias dos 
aposentados e pensionistas. 

Em reunião recente, aposentados e pensionistas demonstram capacidade de 
mobilização e união, agora à serviço da categoria unificada dos servidores do 
TCE-GO

Marília Quintanilha e Vera Jardim: as duas 
últimas presidentes da Asap/TCE-GO
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Servidores do TCE aprovam  unificação das entidades

cio dos sindicalizados a critério 
da administração do Sercon, 
tendo como única exigência o 
impedimento para fazer face 
a eventuais dívidas contraídas 
antes da unificação.

O Sinficon já havia deli-
berado pela unificação, em 
assembleia geral realizada no 
dia 29 de abril, que prorrogou 
em 120 dias o mandato da atual 
diretoria. Na oportunidade, 
foi formada uma comissão de 
trabalho com prazo para pro-
por a melhor forma jurídica de 
fazê-lo. 

Conforme explicou Cláudio 
Márcio Rocha, que é dirigente das 
duas entidades, a coexistência 
de ambas, embora possível e até 
desejável sob alguns pontos de 
vista, como a posse de duas car-
tas sindicais, poderia gerar ques-
tionamentos sobre a legitimidade 
de uma delas, pois representam a 
mesma categoria em uma única 
área geográfica. O assessor jurídi-
co Juscimar Pinto Ribeiro também 
usou da palavra para argumentar 
a desnecessidade de manutenção 
de duas estruturas para uma mes-
ma finalidade.

Para a concretização da fu-
são serão necessárias alterações 
no estatuto atual do Sercon. O 
presidente Marcos Perillo avisou 
que fará, oportunamente, o cha-
mamento de nova assembleia 
geral. Um dos pontos a serem 
alterados diz respeito à supres-
são do item b, do artigo 2º, onde 
afirmava que “o Sercon não 
representa os inspetores fiscais 
da despesa pública do TCE-GO”.

Também fez parte da mesa 
diretora dos trabalhos a secretá-
ria das duas entidades Rosemá-
ria Lima Alencar.
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 O trecho acima faz parte de uma 
das muitas belas letras de Gabriel, 
que no nome já se intitula o pensador. 
Não é o tipo de música que mais me 
agrada, mas há que se registrar a força 
de suas palavras, sempre simples e 
profundas. O texto chamou minha 
atenção por estar inserido na página 
da intranet chamada “Contagem 
Regressiva”, que fala da nova sede 
do Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás, uma das instituições em 
que trabalho, e da mudança 
que todos nós, Servidores, 
Conselheiros, Auditores, Pro-
curadores, Terceirizados e 
Prestadores de serviço, fare-
mos em breve. 

A página a que me refiro, 
desenvolvida pela competente 
equipe da Secretaria de Pla-
nejamento de nossa Corte, é 
uma das ferramentas para que 
nossa mudança de casa ocorra 
da maneira mais agradável e 
organizada e o menos trauma-
tizante possível. 

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

Há pouco mais de dois meses, 
nossa mãe faleceu. Além da dor da 
perda, meus irmãos e eu tivemos 

que enfrentar as mudanças práticas 
decorrentes desta separação. ‘Des-
montar’ a casa em que crescemos 
e onde minha mãe viveu por mais 
de 43 anos, mexeu e remexeu com 
nossas lembranças e sentimentos. 
Foi uma mudança doída, permeada 
de histórias e um festival de lágrimas 
e risos, quando se encontrava um 
objeto, um escrito, fotografias. Além 
das questões legais, mudanças que 

não esperam. Porque a vida é assim!
 A Contagem Regressiva aborda 

questões e tópicos, que deveriam 
fazer parte de todas as nossas mu-
danças, fossem elas físicas ou emo-
cionais. Se é que existe uma sem 
outra! É possível fazer um check list 
de como ocorrerá sua mudança. Isso 
facilita! Neste mesmo espaço, há um 
ícone chamado Comunique-se, onde 
qualquer um do TCE-GO pode mani-
festar seu pensamento, suas dúvidas 
e sugestões a respeito da nova sede e 
da mudança. Muitos têm deixado ali 
suas palavras e opiniões. Como não 
poderia deixar de participar de mu-
dança tão importante em minha vida 
e na de todos do Tribunal, expressei 
meu pensamento dizendo da resis-
tência em mudar e mudar-se. Mas, 

por outro lado, falo da sedução que 
o novo me causa. Casa nova é melhor 
que Ano Novo: traz aquela sensação 
esperançosa de que o melhor virá. O 
cheirinho do novo é um perfume que 
nos anima para outros horizontes e 
novas possibilidades.

Certamente toda mudança tem 
vantagens e desvantagens. A resistên-
cia é natural, até pela desorganização 
que uma mudança inevitavelmente 

provoca. Já parou pra pensar 
que quando você se propõe 
a mudar-se, tal mudança é 
precedida de uma bagunça 
mental, de sentimentos e 
emoções?

Por outro lado, se a de-
cisão foi tomada de forma 
definitiva, decidida, você se 
sente senhor ou senhora de si 
mesmo, de suas ações. Pode 
planejar como vai acontecer. E 
apesar das caixas amontoadas 
e da desordem, você pode 
decidir o que descartar de seu 

dia a dia, de sua vida. Vai jogar fora ou 
passar adiante, objetos e sensações 
que não têm mais utilidade. Novos 
móveis, novo trajeto, uma nova pai-
sagem vista da janela da alma. 

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

Saúde, paz e... mude-se!
Publicado originalmente na coluna 

Olhar Feminino, no Jornal do Peninha, 
de Morrinhos, edição de Agosto/2014

i L B

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

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

Nada muda se você não mudar
Por Jaqueline 

Gonçalves do Nascimento
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Servidores já preparam a mudança
n o v a  s e d e

A futura sede do TCE-GO já se 
encontra na fase de acabamento e 
brevemente todos os servidores esta-
rão em seus novos postos de trabalho. 
A previsão de inauguração da nova 
sede é para ainda este ano. A sede 
fica nas proximidades do Aeroporto 
Santa Genoveva, em Goiânia, na Rua 
Ubirajara Berocan Leite, na rua que 
liga o Aeroporto Santa Genoveva à 
BR, gleba da antiga Fazenda Retiro, em 
Goiânia, com área total de 93.027,47 
metros quadrados e área construída 
de 22.536,22 metros quadrados. 

Do projeto, constam a sede 
administrativa, com amplas salas e 
setorização bem definida, auditório, 
lanchonete, creche, espaço para convi-
vência e lazer, amplo estacionamento 
e um paisagismo projetado para tornar 
o ambiente de trabalho agradável e 
prazeroso. O complexo arquitetônico 
do TCE-GO foi primariamente definido 
pela horizontalidade dos edifícios. 
Três blocos foram interligados por um 
átrio central, definindo a circulação 
interna, sendo dois blocos paralelos 
com dois pavimentos e um bloco com 
três pavimentos. Em um subsolo se-
mienterrado foram localizadas vagas 
para veículos e, à frente dos edifícios, 
o auditório principal.

Outro aspecto a se destacar é 
o conforto térmico com ventilação 
natural, por meio de janelas móveis, 
localizadas em todas as fachadas 
e aberturas laterais e superiores 
da cobertura, permitindo o cruza-
mento do ar externo, na área do 
átrio central, contribuindo para o 

arejamento do interior do edifício 
e redução do uso de sistema de ar 
condicionado.

A existência de nascente, córrego 
e mata ciliar no fundo do terreno fez 
prevalecer a alternativa de construir 
na parte frontal, cujo declive é menos 
acentuado, favorecendo o movimento 
de terra e respeitando a zona de pre-
servação ambiental.

NA HISTÓRIA - O TCE foi insta-
lado em 1º de setembro de 1952, 
tendo funcionado, inicialmente em 
dependências emprestadas da sede 
do governo. O Tribunal passou a fun-
cionar no prédio nº 4 (hoje 332) da 
antiga Praça Cívica (hoje Praça Pedro 
Ludovico Teixeira) no dia 13 de feve-
reiro de 1953.

O prédio sofreu algumas re-
formas em 1965/66 e em 1972 sua 
fachada sofreu modificação (as linhas 
arquitetônicas eram semelhantes às 
do prédio do antigo Tribunal de Justi-
ça). Em 1990/91 foi construído o novo 
anexo, onde está funcionando a Presi-
dência e os gabinetes dos conselheiros 
e em 1994/95 ampliou-se o Bloco C.

... como está ... ... e como vai ficar!

Como era...

...
 c

om
o 

é,
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Preservando a privacidade de nossos arquivos
Nos últimos dias mais uma es-

trela de Hollywood teve fotos íntimas 
divulgadas na internet e, infelizmente, 
ela não será a primeira nem a última 
que passará por esta desagradável 
situação. No caso, o mais provável é 
que hackers tenham invadido a con-
ta do iCloud da atriz para capturar 
e depois divulgar as imagens. Esta 
invasão ocorreu por uma falha no 
sistema de segurança da Apple, mas 
normalmente as invasões ocorrem de 
maneira mais simples, como o roubo 
ou a invasão de smartphones.

Com a popularização destes 
aparelhos carregamos a cada dia mais 
informações e dados em nossos bol-
sos e bolsas, acesso a e-mails, fotos, 
arquivos de agenda, etc. E nós pobres 
mortais como podemos preservar 
nossos arquivos pessoais da curiosi-
dade alheia?

As dicas que compartilho aqui 
foram baseadas em uma matéria publi-
cada pelo site Tecmundo e indica algu-
mas maneiras de proteger os arquivos 
armazenados no seu smartphone.

1. Bloqueio da tela
Esta é a primeira barreira que de-

vemos apresentar aos intrusos, dificul-
tando o acesso a nossas informações.

2. Ativação de recursos remotos
Até que precisemos localizar 

remotamente ou limpar os dados de 
nosso aparelho esta opção parece não 
fazer sentido, mas tenha certeza que 
é de muita utilidade no momento de 
perda ou roubo do mesmo.

Os usuários de iOS, podem usar o 

Buscar Meu iPhone ativado através da 
página do iCloud em “Configurações”. 
O modo Perdido permite com que 
você trave seu aparelho à distância, 
enquanto a opção Apagar iPhone faz 
exatamente o que o nome diz.

Aparelhos Android podem ser lo-
calizados através de sua conta Google, 
fazendo a consulta na Web. O serviço 
chama-se Gerenciador de Dispositivo 
Android e também oferece o bloqueio 
ou a destruição de dados do smartpho-
ne. A customização deve ser efetuada 
no aplicativo de Configurações do 
Google, acessando o Gerenciador de 
Dispositivo Android.

Usuários de Windows Phone ou 
BlackBerry  também podem proteger 
seus aparelhos.

3. Faça backup de seus arquivos
Medida de segurança importante 

não só nos casos de perda ou roubo, 
mas também no caso de danificação 
do aparelho.

Para o Android, o Google vai 
cuidar de todos os dados dos seus 
aplicativos, senhas de rede WiFi e 
preferências do celular se você ativar o 
recurso na seção Backup. A Apple, por 
sua vez, oferece opções de backup na 
seção Armazenamento e Backup, nas 
configurações da página do iCloud.

Existem ainda apps como o 
iCloud, Dropbox, OneDrive e Flickr, 
para guardar seus arquivos em nuvem. 

4. Criptografe seus dados
Criptografar seus dados eleva o 

nível de segurança e desencoraja até o 
mais determinado dos hackers, porque 
ele encontrará muita dificuldade de 
chegar aos seus arquivos no aparelho. 
A desvantagem é que algumas opera-
ções ficam mais lentas em seu celular.

Sempre é importante frisar: se 
você realizar esse processo, não es-
queça sua senha e utilize uma difícil de 
ser adivinhada — sem ela, será neces-
sária a formatação total do dispositivo.

Espero que essas dicas sejam 
úteis. Ninguém deseja perder seu 
celular ou ser assaltado e, exatamente 
por isso, a importância de ser resguar-
dado. Um abraço e até mais.

01
02
03
04

Bloqueie sua tela

Ative seus recursos remotos

Faça backup de seus 
arquivos

A

B

C

Criptografe seus dadosD

Por Marco Antônio 
Gomes de Oliveira

c o m e n d a

Quem visita a sede 
administrativa do Ser-
con pela primeira vez 
não tem como deixar 
de notar a galeria das 
condecoradas com a 
Comenda Célia Cou-
tinho. Trata-se de um 
luxuoso painel que 
chama a atenção não 
somente pela beleza, 
como pela relevância 

Galeria elogiada pelos visitantes

As comendadoras: Alba Lucínia 
Dayrell,  Maria Delcy Meireles Rocha, Ana 
Maria Rezende, Maria das Dores Borges 
Vieira Rascop, Zaquia Sebba Carrijo, 
Heloísa Faria Mendonça Leão,  Lilianne 
Maria Cruvinel Siqueira Peu, Dayse Maria 
Moreira de Moura, Jacyra Alves Mendes, 
Lílian Mary Carrijo Nunes e Regina Beatriz 
Gonçalves Martins Araújo.

das mulheres que foram homenage-
adas, cujos retratos agora compõem 
a galeria.

A comenda foi criada pela sau-
dosa servidora Everli Cabral, como 
forma de reconhecer as filiadas que 
conciliam o trabalho com as tarefas 
de mãe, esposa e dona de casa, sem 
deixar de se preocupar com questões 
que envolvem a cidadania e sem se es-

quecer de se aperfeiçoar profissional 
e pessoalmente.
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Futuro dos TCs debatido em encontro
A atualidade, a efetividade e o 

futuro do sistema Tribunais de Contas 
foram os temas centrais do Encontro 
Técnico da Federação Nacional das 
Entidades dos Servidores dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Fenastc), realizado 
em Curitiba-PR, nos dias 14 e 15 de 
agosto. O Sercon foi representado 
pelo conselheiro Marcos José Barbosa 
Cabral, que também é vice-presidente 
da Federação.

Ao final do encontro foi aprovada 
a Declaração de Curitiba, que aponta a 
necessidade de profundas transforma-
ções no sistema Tribunais de Contas, 
sobretudo quanto à unificação e pa-
dronização de suas normativas e ações 
de fiscalização, bem como quanto ao 
provimento dos cargos de ministros e 
conselheiros.

O documento reitera a necessi-
dade de reconhecimento da Auditoria 
de Controle Externo como atividade 
de carreira típica de Estado, instituída 
em regra nacional que defina as ativi-
dades de auditoria, estabeleça um piso 
remuneratório e nomenclatura única 
para os cargos de Auditor de Controle 
Externo, suas atribuições, prerrogati-
vas, direitos, deveres e garantias.

A Fenastc, que representa 70 mil 
servidores de 34 tribunais de contas, 
reunindo representantes das entida-
des filiadas, associações e sindicatos, 
também decidiu pelo engajamento 
ao diálogo com a sociedade, atuação 
processual e política para afastamento 
de conselheiros, ministros e servidores 
que tenham praticado atos indevidos, 
defesa da criação do Conselho Nacio-

nal dos Tribunais de Contas (CNTC). 
Os servidores propuseram, ainda, 

alteração dos procedimentos de inves-
tidura para ministros e conselheiros, 
unificação processual, técnico-admi-
nistrativa e de imposição de sanções 
em padrões únicos nacionais para os 
34 Tribunais de Contas brasileiros.

A Declaração, na íntegra, pode ser 
acessada no site da Fenastc.

Vice-presidente da Fenastc, Marcos Cabral representou o Sercon no encontro 
dos servidores dos tribunais de contas

Jogos cancelados em Fortaleza, 
com possibilidades para Curitiba

o L i m P Í a d a

Os jogos olímpicos dos servidores dos TCs, que 
seriam realizados em Fortaleza este ano, foram can-
celados pela Associação dos Servidores do TCM do 
Ceará, responsável pela organização, por de dificulda-
des de diversas ordens. Por outro lado, a associação 
do TCE-PR se propôs acolher as entidades que se 
interessarem em participar dos 2º Jogos Regionais 
daquele tribunal de Contas, com o apoio da Fenastc.

Os jogos ocorrerão entre os dias 19 e 23 de 
novembro nas modalidades futebol soçaite, vôlei de 
areia, tênis de mesa e de campo, xadrez, dominó, 
sinuca, pebolim, boliche, bocha, truco, corrida e 
natação.

Na data do fechamento da Revista Sercon, o Sin-
dicato avaliava com os sindicalizados a possibilidade 
de participar do evento esportivo. 
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Radiojornal que é um sucesso
Toda sexta-feira, das 18 às 19 

horas, a jornalista Jaqueline Gon-
çalves, que também é a diretora 
do Instituto Leopoldo de Bulhões 
do TCE-GO, é uma das debatedoras 
do programa Jornal da Sucesso, na 
Rádio Sucesso (98,3 FM), que tem 
o jornalista Rosenwal Ferreira como 
âncora. 

Na ausência de Rosenwal, por 
férias ou outro afastamento, Jaque-
line é uma das escaladas substituí-lo 
como âncora. 

O programa é produzido ao 
vivo, de segunda a sexta, com o 
debate de temas atuais, tendo o 
rodízio de 21 convidados influentes 

Depois de 207 edições, o Sercon 
transformou o seu informativo em 
uma revista com o que há de mais 
moderno na indústria gráfica brasilei-
ra. A novíssima Revista Sercon agora 
é agora uma luxuosa publicação com 
mais espaço para que os projetos e 
atividades da entidade possam ser 
informados e compartilhados com os 
sindicalizados e outros públicos de 
interesse, bem como abrindo suas 
páginas para colaborações literárias 
e de divulgação da categoria e dos 
sindicalizados em suas atividades ex-
traprofissionais.

O informativo foi criado em junho 
de 1989 com o nome escolhido por 
enquete junto aos associados, Jornal 
da Sercon, no feminino, tendo em vista 
que se destinava à divulgação da então 
Associação dos Servidores do Tribunal 
de Contas do Estado de Goiás. Com a 
transformação da Associação em Sin-
dicato, a partir de 2005, a publicação 
passou a ser denominada Jornal do 
Sercon, agora no masculino.

Nesse período passou por algu-
mas transformações, tendo sido inicial-

em diversas áreas como o direito, 
saúde, educação, segurança, negó-

cios, cultura, jornalismo, sociedade, 
culinária, dentre outros. 

Sercon agora tem Revista para 
divulgar suas ações

mente publicado em papel jornal, com 
quatro páginas, e impressão em uma 
cor. Foi sendo ampliado para 6, depois 
8 páginas. Na edição 40, em 1995, foi 
criado o encarte Convênios Sercon, 
o que fez com que algumas edições 
passassem a ter 10 ou até 12 páginas.

Na edição nº 74 (1997) passou 
para o papel sulfite, ganhando uma 
segunda cor, o azul, que era então 
predominante na identidade visual 
da Associação. A partir de dezembro 
de 2004, edição 137, ganhou cores e 
quatro edições depois (141), em junho 
de 2005, passou para o papel couchê, 
atingindo uma qualidade gráfica de 
excelência. Foi a partir daí que a enti-
dade tornou-se Sindicato.

Em agosto de 2008 (ed. 158) 
houve outra reforma gráfica no jornal, 
mudando radicalmente a logomarca e 
o projeto gráfico, com a predominân-
cia da cor verde.

A revista segue a numeração 
anterior, sendo esta a edição número 
208, mantendo a publicação como 
uma das mais longevas do sindicalismo 
de Goiás.
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Site vai dar mais transparência
O Sercon está desenvolvendo um 

site para melhorar a comunicação com 
os sindicalizados. Entre os benefícios 
que estão sendo viabilizados está a 
prestação de serviços on-line como a 
consulta de débitos.

A previsão é de que o site esteja 
funcionando a partir de outubro, com 
informações relevantes como balance-
tes, aniversariantes do mês, notícias, 
informações, busca de convênios 
separados por gênero, e uma grande 
novidade: o sindicalizado fará um lo-
gin/senha e terá acesso, discriminado, 
a todos os débitos realizados em sua 
conta-corrente no final do mês. Assim, 
qualquer cobrança, porventura indevi-
da, poderá ser sanada rapidamente.

Transporte para a nova sede
Conforme compromis-

so de campanha, a atual dire-
toria já iniciou estudos para 
avaliar a real necessidade de 
transporte à nova sede, par-
tindo da Praça Cívica. Numa 
primeira fase, está sendo 
rea lizada uma pesquisa de 
sala em sala para que as pes-
soas possam se manifestar. 

Quem quiser participar 
e ainda não foi procurado 
pode telefonar para a sede 
administrativa do Sercon 
(3218-6827) para emitir sua 
opinião.

e L e i ç ã o
Candidato propõe representar servidores do TCE

A eleição para a renovação dos 
cargos executivos e legislativos fe-
derais e estaduais ocorrerá no dia 5 
de outubro, domingo. Candidato à 
reeleição, o deputado estadual Lincoln 
Tejota (PSD) procurou o Sercon para 
demonstrar seu compromisso com a 
causa dos servidores do TCE. Para o 
pessedista, a organização dos traba-
lhadores em sindicatos é importante 
para reivindicação de melhorias e 
organização da classe.

Lincoln acredita que o trabalho 
em conjunto do legislativo estadual 
com os sindicatos é necessário para 
que os deputados conheçam as lutas 
dos trabalhadores de Goiás e possam 
ajudar na aprovação de matérias que 
apresentem benefícios para a classe. O 
número do candidato é 55.555.

Vote 55555
Lincoln Tejota
Deputado Estadual

Lincoln: “Vou continuar representando os direitos dos servidores na 
Assembleia Legislativa”
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Cartão Unimed
Os servidores lotados na 

sede do TCE estão recebendo os 
novos cartões da Unimed Goi-
ânia em seu local de trabalho. 

Mantenha esse documento 
com você, ele é essencial para 
qualquer tipo de atendimento 
pelo plano de saúde.

Ipog dá descontos para 
sindicalizados

O Sercon con-
seguiu descontos de 
até R$ 1.500 no valor 
semestral do curso de 
graduação em Admi-
nistração de Empre-
sas do Ipog. Também 
foram obtidos descontos de R$ 720 
no valor total em pós-graduação e R$ 
50,00 nos cursos de curta duração.

O desconto da graduação signifi-
ca uma economia mensal de R$ 250, 
enquanto que na pós, o abatimento é 
de R$ 30 em cada parcela.

Vale lembrar 
que o Plano de Car-
gos e Salários do TCE 
prevê gratificação 
de incentivo funcio-
nal no valor de 5% 
para servidores que 

possuam pós-graduação lato sensu, 
com duração mínima de 350 horas
-aula e que o critério de meritocracia 
para a concessão de gratificação de 
desempenho tem privilegiado aqueles 
que possuem cursos acima de 20 horas 
de duração.

Servidores do TCE mostram 
competência também em outros órgãos

d i s P o s i ç ã o

c o n v ê n i o s
Dickson Liliane Geraldo Neto Letícia Júlio Alfredo Nagibe Hugo Júnior

A qualidade técnica dos servidores do TCE-GO é respeitada em toda 
a administração pública estadual e até em outros níveis de governo. Tanto 
é assim que é comum a requisição de técnicos da casa para prestarem 
serviços em outras instituições ou aproveitamento de aposentados e ex-
servidores, já havendo até os que atuaram no primeiro escalão de governo, 
como o atual secretário de Estado da Casa Civil, José Carlos de Siqueira, 
e os ex-secretários de Controle Interno Aélson Nascimento e Luiz Carlos 
da Fonseca. Siqueira foi servidor do TCE depois transferido para o TCM, 
enquanto os outros dois estão atualmente aposentados.

Para citar mais alguns exemplos, atualmente, prestam serviços no 
Ipasgo, o atual presidente Francisco Taveira Neto, que já foi servidor do 
TCE, e Hugo de Souza Silveira Júnior, chefe de Gabinete. 

Também estão em outros órgãos Júlio Alfredo Rosa Paschoal (chefe de 
Gabinete Adjunto na Segplan) e Liliane Maria Cruvinel Siqueira Peu (apo-
sentada), que é superintendente de Patrimônio do Estado. E ainda, Nagibe 
Faiad Chaul (Governadoria), Geraldo Costa Ferreira (superintendente de 
Infraestrutura) e Dickson Rodrigues de Souza (Defensoria Pública), além 
de disposições até para outros estados, como Letícia Pires Ferreira (TC-DF).

Outros servidores não citados nesta matéria podem encaminhar foto 
e órgão onde estão lotados para a próxima edição da Revista Sercon.
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Novo diretor já apresenta novidades
Embora não tenha feito parte 

da eleição na condição de diretor do 
Sercon, desde a campanha eleitoral o 
sindicalizado Carlito Sales Gomes já 
era anunciado como diretor do Clube 
do Sercon. E Carlito já está colocan-
do em prática os vários projetos da 
diretoria, visando melhorias na sede 
campestre.

Estão sendo instalados novas 
placas de sinalização, novo portão de 
acesso e mais grades de proteção ao 
redor do campo de futebol. Também 
estão em andamento a reforma dos 
banheiros, aquisição de material es-
portivo e de manutenção. A principal 
novidade é a jantinha, que está sen-
do servida toda terça e quinta-feira, 
com direito a espetinho, cerveja, 
refrigerante e sucos, tudo com preço 
especial.

Clube pode ser alugado
O Sercon definiu regras para 

o aluguel, por terceiros, do Clube 
do Sercon. Por meio da Portaria 
n° 03/2014-2017 foi deliberado 
que as locações somente podem 
ser feitas no período diurno, no 
valor de R$ 1 mil, com desconto 
de 50% para os sindicalizados, que 

devem declarar estar locando para 
uso próprio. 

O regulamento também esti-
pula punições para quem entrega 
o ambiente sem limpeza e para 
eventuais danos, bem como o valor 
de uso da área comum do clube para 
convidados. 

Procedimentos para locação
1. O horário para locação será das 8 às 18 horas (não haverá locação no período noturno).
2. Os sindicalizados terão desconto de 50% na taxa de locação, sendo proibido locar para 

terceiros. Caso isso aconteça, será cobrado o valor integral da locação. 
3. O valor do aluguel será de R$ 1.000,00 (mil reais) fixo, estando incluso: cadeiras, mesas, 

cozinha com fogão industrial; freezer; um quiosque (churrasqueira). Será cobrado qualquer 
dano aos itens retromencionados, os valores serão de acordo com os preços de mercado 
atual. 

4. Será cobrado 10% do valor do aluguel, se o clube não for entregue limpo. 
5. O contrato de aluguel e o pagamento serão realizados diretamente na sede do Sindicato. 
6. Titulares e dependentes (pai, mãe, cônjuge, filhos e netos) são isentos do pagamento de 

taxas para o uso da área comum do clube. 
7. Para convidados será cobrado o valor de R$ 10,00 (dez reais) por pessoa. (Crianças até 11 

anos não pagam).
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Sindicato festeja o Dia dos Pais
B a z a r

O Sercon promoveu, no 
hall do Bloco C do TCE, o Bazar 
dos Pais, no dia 7 de agosto, 
com a distribuição de bolsas de 
viagem, como presente para os 
pais sindicalizados. Os itens em 
exposição foram das parceiras 
Victor Hugo, com capas para 
celular e tablete; Matteo Mat-
teucci, com cintos e carteiras; e 
Ideias em Formas, com presen-
tes variados.

Nesse dia foi iniciada a pes-
quisa sobre o transporte com-
partilhado para a nova sede.
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O jornal Diário 
da Manhã 
deu destaque 

à publicação do 
livro 30 Crônicas 
do Passado, do 
escritor Joaquim 
Graciano de Barros 
Abreu, que é auditor 
aposentado do TCE-
GO. A reportagem, 
da jornalista 
Rariana Pinheiro, 
ocupou uma página 
do DMRevista, 
mostrando um 
pouco da obra e do 
autor.

Este é o quinto livro 
literário de Graciano, 
que também foi 
o autor de obra 
jurídica sobre o 
Tribunal de Contas 
e suas atribuições 
constitucionais e 
editor da revista 
Notícias TCE.

Livro de Joaquim Graciano ganha 
reportagem no Diário da Manhã

d a  i m P r e n s a
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Feirinha no aniversário do TCE-GO
e x P o s e r c o n

Dentre as atrações culturais da 
Exposercon Aniversário TCE deste ano 
estava ninguém menos do que o Rei do 
Rock: Elvis Presley. Bem, não era ele, 
pessoalmente, mas o ator e cantor Ma-
theus Rosa que, além de interpretar o 
astro internacional, ainda fez imitações 
de Sidney Magal e outras intervenções 
poéticas. O outro show do dia foi com 
a dupla Don e Gabriel.

Na feirinha, além da tradicional 
confraternização na área de alimen-
tação, os visitantes puderam adquirir 
produtos a preços e condições espe-
ciais, como artesanato, vestuário ma-
quiagem, presentes em geral e outros.

O Sercon agradece ao professor 
Edson Fernandes, do Centro Cultural 
Gustav Ritter, e a Secult Goiás, por 
disponibilizar o ator Matheus Rosa, 
que enriqueceu o evento.

Brindes sorteados: 10 bolsas de viagem - Sercon; 1 brinco - Faby e Poly; 1 
biquíni e 1 sunga - Alto Verão; 1 Cinto - Luxo Lilas; 1 kit perfumado - Cleide
1 casal de quilombos em jatobá - Reinaldo; 1 ecobag bordada pela associação 
das aposentadas - Elaine Miguel; 1 boné do Atlético Mineiro - Arthur



Comercial: (62) 3204-6140 / 3204-6252 / 9113-1318
www.protectsat.com.br

Rastreamento com monitoramento 24 horas

Acesso à Página da Web

Gestão Completa de Frotas

Veículo roubado e recuperado
com sucesso

Sr. Marcos Mussi (TCE)

Aguarde a próxima atividade 
sócio-cultural do Sercon!!!
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