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Depois da Festa a Fantasia e Anos 70/80, o
Sercon aposta na temática indiana para animar
os sindicalizados e convidados em uma grandiosa
festa de final da ano, dia 19/11, na Asmego
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Expediente

Estatuto

Servidores decidem, em Assembleia
Geral, diminuir contribuição mensal dos
aposentados, dentre outras alterações
no Estatuto do Sindicato do TCE-GO.

Auxílios

Agora é pra valer!
Os servidores do TCE-GO
já fizeram a opção e
começaram a receber os Auxílios Alimentação e Creche,
reivindicação do Sercon atendida pelo Colegiado.
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Mandado de injunção impetrado pelo
advogado do Sercon, Juscimar Ribeiro,
obtém vitória na Justiça. Agora é só esperar
o trânsito em julgado.

Kennedy

O conselheiro Kennedy Trindade
foi eleito, dia 28/9, presidente do
TCE-GO para o biênio 2017/18. O
futuro vice será Celmar Rech e o
corregedor Saulo Mesquita.
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O aniversário atrasado da presidente
Carla Santillo marcou a inauguração do
Espaço de Convivência do TCE.
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Mais do que uma simples troca de casa
do

O servidor do TCE-GO vive um
momento de transformações em
sua vida profissional. Começando
pela mudança física, em que toda a
estrutura funcional do Tribunal de
Contas foi transferida para sua nova
sede, até as alterações havidas em
sua carreira, como a lei que modificou o Plano de Cargos e Salários e as
resoluções que implantaram a Avaliação de Desempenho e os Auxílios
Alimentação e Transporte. Sobre os
auxílios, é bom que se destaque que
foram conquistas surgidas de uma
demanda direta do Sercon, conforme
pode ser constatado na reportagem
da página 10.
Além das autoridades que atua
ram firmemente para o prosseguimento dessas ações, é relevante frisar a participação efetiva das equipes
técnicas do TCE em todas as etapas
e o empenho pessoal da presidente
Carla Santillo.
Na questão da implantação do
Plano de Cargos, do pagamento dos
abonos, auxílios e adequação da
folha de pagamento, destacamos o
empenho e dedicação dos servidores
lotados nas gerências de Orçamento
e Finanças, tendo à frente o competente Moab Nogueira Franco, e
Gestão de Pessoas, sob o comando
de Renato Kronit, setor também responsável pela elaboração do projeto
de Avaliação de Desempenho e a
quem caberá cuidar do seu desenvolvimento.
Quanto aos responsáveis pela
mudança da sede, o conselheiro Edson Ferrari incumbiu-se de fazer os
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Por
Marcos Pinto Perillo

agradecimentos aos que efetivamente atuaram para a sua consecução
(veja na página 4).
O que falta dizer sobre a sede
é que ela representa, para nós servidores, muito mais do que uma
simples troca de casa. Nós temos a
consciência de que o Tribunal está
se modernizando, proporcionando as
ferramentas necessárias para desempenhar nosso trabalho e que nosso
dever é corresponder com empenho
e dedicação.
Temos diante de nós toda a
estrutura que se pode desejar: um
prédio moderno, com bela arquitetura, salas amplas equipadas com
móveis funcionais... tudo ladeado
pela natureza, bem próximo a área
de preservação ambiental. Estamos,
como se diz no Brasil, com a faca e o
queijo na mão!
Com todos esses avanços, é de
se esperar que o Tribunal aprimore a
sua atuação cada vez mais... cumprindo com vigor sua missão institucional

de promover o controle externo do
uso dos recursos públicos com efetividade, para que o dinheiro arrecadado
seja usado dentro da legalidade, da
moralidade, com menos desperdício
ou desvio.
Também nesse sentido, teremos
doravante uma outra ferramenta primordial, que é a estrutura que a nova
sede trouxe ao Instituto Leopoldo de
Bulhões, a nossa escola de contas. É
preciso que se utilize essa ferramenta
à exaustão, promovendo a constante
formação profissional e reciclagem
de conhecimentos dos servidores e
até dos jurisdicionados... contribuindo para uma melhor administração
pública em Goiás.
Para finalizar, e ainda falando
sobre mudanças, entre as próximas
ações do Sercon estão a análise
da viabilidade de transferir a sede
administrativa da entidade para
as proximidades do TCE-GO e promover alterações no Estatuto do
Sindicato.
Para decidir sobre a sede, vamos levar em consideração fatores
relevantes que vão desde a funcionalidade administrativa até a facilidade de acesso, estacionamento,
proximidade de restaurante e rede
bancária, para que todos os sindicalizados, ativos e inativos, diretoria e
funcionários da entidade possam se
beneficiar.
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Construção da nova sede teve “muitas mãos”

O conselheiro Edson Ferrari
registrou, em sessão plenária no dia
24 de agosto, os nomes de diversos
servidores que tiveram participação
direta na consecução da obra da nova
sede do TCE-GO. Ele também solicitou
à presidente Carla Santillo que fizesse
constar nos dossiês desses servidores
“moção de agradecimento por relevantes serviços prestados, fora de suas
funções habituais”.
Na sessão, Ferrari agradeceu cada
conselheiro e auditor pelo apoio e às
comissões de servidores em todas as
fases do projeto e construção da obra,
e fez questão de relatar a participação
direta, decisiva e muito importante de
vários servidores, em suas distintas
áreas de conhecimento e em seus
diversos e respectivos momentos.
Ferrari lembrou que a jornada
foi longa, com diversas comissões de

Reconhecimento
Reginaldo agradece

A família do servidor Reginaldo
Gracchia, que se encontra convalescendo de graves problemas de saúde,
encaminhou Nota de Agradecimento
para publicação na intranet do TCE-GO
para agradecer apoio e orações por
sua recuperação.
“Agradecemos, de coração, a
todos os amigos do TCE e Sercon que
colaboraram em oração e financeiramente para a recuperação de sua
saúde. Que Deus abençoe a cada um
de vocês e seus familiares com muita
saúde e paz. Em breve, com a graça de
Deus, estará de volta para agradecer
pessoalmente todos seus amigos.”
Família Gracchia.
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trabalho constituídas desde 2005, a
partir do momento em que o TCE decidiu que iria mudar de sede. A cessão
da área foi autorizada pela Lei Estadual
nº 15.600, de 2 de fevereiro de 2006,
sendo que o contrato somente seria
celebrado em outubro de 2013.
A partir de 2007, uma comissão
iniciou o levantamento e definição
das necessidades funcionais do Tribunal para a licitação do projeto de
arquitetura. Todas as salas foram
visitadas e ouvidas. Outra realizou a
licitação depois o acompanhamento
e fiscalização de todas as etapas do
projeto de arquitetura. E ainda outra
cuidou da licitação para a construção
da nova sede. E mais: comissão para
acompanhamento e fiscalização da
construção; equipe técnica encarregada do paisagismo, hortas, plantas
medicinais; equipe técnica para aquisi-

ção do mobiliário; outra para fiscalizar
e acompanhar a construção; por fim,
equipe encarregada da avaliação e
recebimento do mobiliário.

Confira os nomes dos servidores citados
Adriana de Moraes

Lúcio Marcos da Costa Bolzan

Ana Cristina de Castro Abreu Almeida

Luiz Alberto Cunha Cruz

Ana Ribeiro Danin Santiago

Luiz Carlos Martins

Major Anderson Efigênio de Almeida

Marcello Victor Alves Pereira

Bruno Luís Malaquias e Silva

Márcio Elísio de Oliveira

Caio Oliveira de Carvalho

Tenente-Coronel Márcio Vieira da Silva

Cássio Resende de Assis Brito

Marco Antônio Gomes de Oliveira

Daniel Batista Lins Rocha

Marcus Vinícius do Amaral

Estela Maria de Carvalho

Maria Celeste Leite

Fernando Naves do Carmo Marinho

Marize Faleiro Valtuille de Oliveira

Fernando Xavier da Silva

Nívia de Oliveira Filho

Gilney da Costa Vaz

Pablo Carvalho Leite

João Vieira Vilela

Pedro Henrique Mota Emiliano

Jonas Rodrigues de Cerqueira Neto

Pérsio Pedroso de Moraes Júnior

Letícia Jardim de Paiva

Sílvio Rubens de Sousa Valadão

Liana de Araújo Domingues Sá

Zaquia Sebba Carrijo
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Documento entregue em inauguração do auditório

Uma programação especial na
manhã do dia 6 de outubro marcou
a entrega do Código de Ética dos
membros e servidores do TCE-GO.
O evento foi no Auditório da nova
sede do TCE, com o objetivo de disseminar o documento. O evento foi
promovido pelo Instituto Leopoldo
de Bulhões e da Comissão de Ética,
recém-instituída pela Portaria n°
272/2016.
A Comissão de Ética é formada
majoritariamente por membros indicados pelo Sercon, mais uma conquista importante dos servidores do
TCE. São três titulares indicados pelo

Carlos Alberto (Caiá)
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Cláudio Márcio

Sercon (Carlos Alberto de Almeida,
Cláudio Márcio Rocha e Marcos José
Barbosa Cabral), um pela Presidência
do Tribunal (Carlos Leopoldo Dayrell
Júnior) e um pela Corregedoria (Wilson Ferreira Júnior). Os suplentes são
Lincoln Lúcio de Paiva, Luciano da

Marcos Cabral

Silva Barros e Marcelo Roriz Cruvinel
(Sercon), Gustavo Mendonça Rodarte
(Presidência) e Cláudia Mendonça de
Melo (Corregedoria).
O evento foi realizado enquanto esta edição da revista estava em
processo de impressão.

Carlos Leopoldo Jr.

Wilson Júnior
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Recordar

Viver

Sercon
Fotos de arquivo do Jornal do Sercon
é

A maior parte das fotos desta
edição foram buscadas em um antigo
álbum fotográfico registrando eventos esportivos do Clube do Sercon.
Tem também uma memorável foto
do saudoso auditor João de Moura
com a família.
Mande você também suas recordações para publicação. Selecione entre 15 e 20 fotos antigas com
colegas, com a melhor qualidade
possível, em papel fotográfico ou
digitalizadas e encaminhe para a
sede do Sercon, Rua 83 n° 121 Se-
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tor Sul, ou e-mail mperillosercon@
gmail.com.
As publicações seguem critérios
de anterioridade e viabilidade de
espaço.
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NAGs
TCE-GO adere às Normas de
Auditoria Governamental

Os trabalhos de fiscalização
do Tribunal de Contas do Estado
vão adotar as Normas de Auditoria
Governamental (NAGs), compatíveis
com as estabelecidas pela Organização Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Instosai),

Bodas de Coral
Coluna interrompida
por causa das eleições

A série de reportagens
sobre as várias gestões havidas
no Sercon nos últimos 25 anos
terá sequência na próxima edição com as gestões do ex-presidente Kleber França Pereira.
A interrupção é porque Kleber
concorre às eleições 2016 para
vereador em Silvânia.
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a exemplo do que ocorre com vários
tribunais de contas em todo o Brasil.
Embora já aplique essa referência
desde 2011, o Tribunal formalizou
sua adesão por meio da Resolução
Normativa n°6/2016, proposta pela
Secretaria de Controle Externo e
relatada pelo conselheiro Saulo
Mesquita na sessão plenária de 21
de setembro.
Com a medida, o TCE-GO adequa seu trabalho às modernas
práticas de auditoria, alinhando os
métodos e técnicas de trabalho ao
preconizado pelas entidades internacionais de auditoria e garantindo
a uniformidade de procedimentos
em nível nacional.
As NAGs definem os princípios
básicos que devem reger os trabalhos dos Tribunais e estabelecem
procedimentos e práticas a serem

Sercon
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utilizadas no planejamento e execução das diferentes atividades de
auditoria, bem como na elaboração
dos relatórios e nos seus respectivos
monitoramentos. Elas são divididas
em quatro grupos: Normas Gerais,
Normas Relativas às Entidades Fiscalizadoras, Normas Relativas aos
Profissionais de Auditoria Governamental e Normas Relativas aos Trabalhos de Auditoria Governamental.

7

Progressão

Sercon
Revista

Capacitação e titulação serão critérios para
o desenvolvimento vertical na carreira

Os critérios de qualificação
para o desenvolvimento na carreira
dos servidores do TCE-GO por meio
da Progressão Vertical foram definidos pela Resolução Normativa n°
07/2016, proposta pela Presidência
e relatada pelo conselheiro Helder
Valin, na sessão plenária do dia 21 de
setembro. O documento regulamenta a Progressão Vertical prevista no
art. 13, § 3º da Lei n° 15.122/2005.
A qualificação exigida para
a Progressão Vertical poderá ser
obtida mediante capacitação e/ou
titulação na forma da Resolução. A

capacitação compreende os cursos
de aperfeiçoamento, extensão,

treinamento e atualização, oferecidos pelo Tribunal de Contas ou
por outras instituições públicas ou
privadas, enquanto que a titulação
compreende os cursos superiores e
os de pós-graduação.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
- A nova regulamentação é complementar ao que dispôs a Resolução
Normativa n° 4/2016, que instituiu
as avaliações de desempenho por
competência e por resultados,
que permitirão que os servidores
concorram à Gratificação por Desempenho.

1º Ciclo é atípico e já começou

A Gerência de Gestão de Pessoas apresentou em encontros com
servidores efetivos e gestores, dias
26 e 27 de setembro, o novo sistema
de Avaliação de Desempenho. O
gerente Renato Kronit explicou que
a avaliação vai permitir a evolução
na carreira e que é fundamental
observar os prazos estabelecidos no
cronograma, contemplando todas
as etapas da avaliação: acordo de
trabalho, avaliação de desempenho
e feedback.
Kronit explicou que o atual
ciclo vai envolver,
extraordinariamente, apenas um
mês – outubro – e
que os servidores
serão avaliados
nas competências
transversais, gerenciais e técnicas
e pelos seus resultados entregues.
O período avaliativo começou no dia 30 de setembro, com
fechamento em 31 de outubro. O
feedback deve ser feito de 1º a 4 de
novembro.
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Carla Santillo, principalmente pela
decisão de definir o primeiro ciclo
ainda este ano.

O presidente do Sercon, Marcos Perillo, considerou “altamente
positivo” o sistema implementado
pelo Tribunal de Contas de Goiás e
ressaltou o empenho da presidente
Outubro de 2016

Estatuto
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Assembleia Geral autoriza diminuir
contribuição dos inativos

A Diretoria do Sercon promoveu
assembleia geral da categoria no dia
22 de setembro propondo alterações
no Estatuto da entidade. Uma das
mudanças é a diminuição pela metade
da contribuição mensal dos sindicatos
aposentados, passando para 0,5% do
salário base mensal, resgatando compromisso de campanha.
Outras alterações autorizadas na
assembleia visaram adequar o Estatuto
a exigências dos planos de saúde para
garantir a representatividade do Sindicato para com os pensionistas, deixando
explícito que são isentos da contribuição
sindical. Também foi incluído novo artigo
sobre a administração do plano de saúde
no que se refere aos “agregados”, aqueles
não dependentes dos sindicalizados. O
texto acrescentado fixa que o responsável
sindicalizado deverá assinar documento
renunciando o direito de permanência
dos seus agregados, em caso de falecimento.

Foi proposta, ainda, a inclusão do
Diretor Jurídico e de Defesa Profissional
na composição da Diretoria Executiva,
com suas respectivas atribuições. Os
servidores presentes na Assembleia autorizaram a inclusão de novo artigo para

que o Sercon possa ser um dos fundadores da Fenastc e a mudança do endereço
constante no documento para a atual
sede, na Rua 83.
As mudanças foram aprovadas por
maioria dos sindicalizados presentes.

Veja o que muda no Estatuto

1) Atualização do endereço do Sercon-GO;
2) inclusão da representação dos pensionistas;
3) retirada da alínea “b” do artigo 2º, que tratava sobre a não representação dos Inspetores Fiscais de Despesa
Pública do Tribunal de Contas do Estado de Goiás;
4) inclusão do parágrafo único ao artigo 5º, que trata
sobre a possibilidade de associação dos pensionistas ao
Sercon-GO,
5) inclusão do artigo 10-A com seus §§ 1º ao 4º no
Estatuto, que tratam da possibilidade do Sindicalizado aderir
ao Plano de Saúde conveniado ao Sercon-GO, devendo arcar
com o pagamento da contribuição devida, bem como que
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nos casos de aderência de agregados do Sindicalizado ao
Plano de Saúde, deverá ser paga uma contribuição ao Sercon-GO pela administração do plano e que tal contribuição,
não gera vínculo ou direito aos agregados
6) inclusão do inciso IX ao artigo 28 do Estatuto que
cria e insere o Diretor Jurídico e de Defesa Profissional como
componente da Diretoria Executiva
7) inclusão do inciso IX ao artigo 31 do Estatuto que
define as competências do Diretor Jurídico e de Defesa
Profissional
8) alteração no artigo 43 para diminuir o valor da contribuição mensal dos aposentados, os quais contribuirão no
importe de 0,5% do salário base mensal
9) inclusão do parágrafo único ao artigo 43 do Estatuto
para isentar os pensionistas vinculados ao TCE-GO do pagamento da contribuição sindical anual estabelecida no artigo
8º, inciso IV da Constituição Federal
10) inclusão do artigo 44-A que trata da não participação dos pensionistas como beneficiários do patrimônio social
do Sindicato, quando da dissolução da Entidade, bem como
quando da alienação dos bens do Sindicato;
11) inclusão do artigo 47-A no Estatuto autorizando
o Sercon-GO a CRIAR e a se FILIAR à Federação Nacional
das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do
Brasil – Fenastc.
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Auxílios
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Pleno aprova benefícios por unanimidade

O Pleno do TCE-GO regulamentou a concessão dos auxílios
Alimentação e Transporte, criados
pela Lei n° 19.362/2016, que alterou a Lei do Plano de Cargos e
Salários do órgão. Com isso, os
benefícios, de natureza indenizatória, passaram a ser concedidos aos servidores em
atividade, na proporção
dos dias úteis trabalhados.
Para o presidente do Sercon,
Marcos Pinto Perillo, a obtenção
desses benefícios coroam uma
luta iniciada ainda na campanha
da chapa Sercon Forte, que elegeu
como uma de suas prioridades os
auxílios agora instituídos definitivamente. Em julho do ano passado,
Perillo anunciava nesta revista o
encaminhamento à Presidência
de requerimento pelo direito de

receber o benefício, “a exemplo do
que ocorre em outros tribunais de
contas e diversos órgãos brasileiros
e até goianos, como o Tribunal de
Justiça e Ministério Público”.
Conforme descreve a Resolução n° 4/2016, consideram-se
“dias trabalhados” as ausências e
afastamentos legais e a participação de servidor em programa de

treinamento regularmente instituído, conferências, congressos,
treinamentos ou outros eventos
similares.
Os servidores não terão direito aos auxílios por motivo de faltas
injustificadas, licença-prêmio,
licença para o serviço militar e licença para interesses particulares.
Também não receberão após um

mês de licença para tratamento
de saúde, exceto se por acidente
em serviço, doença profissional ou
moléstia grave, especificada em lei,
e após idêntico período por motivo
de doença em pessoa da família.
E ainda por cessão a outro
órgão, suspensão disciplinar, cautelar ou definitiva e cumprimento
de pena de detenção ou reclusão
e nos casos das seguintes licenças:
por afastamento do cônjuge, para
atividade política e afastamentos
não remunerados.
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Eleição

T C E - GO

Sercon
Kennedy eleito para o próximo biênio
no

Os servidores acompanharam
com interesse a votação para a
escolha dos futuros presidente,
vice-presidente e corregedor-geral
do Tribunal de Contas do Estado de
Goiás, durante a sessão plenária do
dia 28 de setembro. O resultado
foi a eleição de Kennedy Trindade,
Celmar Rech e Saulo Mesquita,
que assumirão a partir de janeiro
do ano que vem para o biênio
2017/18.
O futuro presidente Kennedy
Trindade tem larga experiência no
serviço público, tendo atuado no
Dergo, Crisa e Assembleia Legislativa. Demonstrou força política, ao

Revista

A “mesa diretora” do TCE-GO terá Saulo Mesquita (corregedor-geral),
Kennedy Trindade (presidente) e Celmar Rech (vice-presidente) em 2017/18

ser eleito deputado estadual, com
a maior votação em 1998 (45.848
votos) e em 2002.
Engenheiro civil, com MBA em
Gestão e Desenvolvimento Sustentável e mestrado em Desenvolvimento Territorial, Kennedy tomou
posse como conselheiro do TCEGO em 10 de novembro de 2010,
tendo sido corregedor-geral na
gestão 2013/14
e vice-presidente
2015/16.

A expectativa dos servidores
é que a nova “mesa diretora”
continue a política de valorização
implementada pela presidente
Carla Santillo. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores
do TCE-GO (Sercon), Marcos Pinto
Perillo, Kennedy, Celmar e Saulo

são conselheiros que “conhecem
bem o funcionamento do Tribunal
e saberão desenvolver um trabalho
que harmonizará as necessidades
de aprimoramento da missão institucional do TCE e, sobretudo, de
instrumentalização técnica e profissional dos servidores para que
estes possam realizar plenamente
suas atividades”.
Outubro de 2016
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Garantindo a alimentação e
transporte dos sindicalizados

Com a mudança para a nova
sede, o Sercon está buscando novas
parcerias para facilitar o dia a dia dos
seus sindicalizados. Uma das medidas
adotadas foi procurar restaurantes nas
imediações para que os servidores
possam desfrutar de boas refeições
com bons preços.
Na edição passada, já foi divulgado o convênio com o Restaurante Mariah. As novidades são a Lanchonete
do TCE, o Restaurante do Clube Jaó e
o Restaurante Comida Caipira.
Neste último, o Comida Caipira,
que fica na Alameda Pampulha n°
1150, Setor Jaó, no fundo do Parque
Beija Flor, o sindicalizado vai ganhar
uma refeição a cada dez.
A Lanchonete do TCE, bem no
átrio da nova sede, também aceita

informando nome completo e número
de matrícula para cadastro.
Outra novidade é o convênio com o Posto Santa Luzia, na
entrada do Setor Jaó (Av. Prof.
Venerando de Freitas Borges n°
77). O pagamento pode ser feito
pelo Sercon.
pagamento pelo Sercon, enquanto que o Restaurante do
Clube Jaó oferece desconto
de 8% para sindicalizados.
Em todos esses convênios, o pagamento pode
ser feito pelo Sercon e os
interessados devem contatar o Sindicato pelo e-mail
serconcristiane@gmail.com,

Sercon sorteia mais 4 diárias do Náutico

Mais quatro sindicalizados ganharam como prêmio do
Sercon uma diária em apartamento dupla, com acompanhante no Clube Hotel Náutico, de Caldas Novas. O sorteio
foi realizado após a assembleia geral do dia 22 de setembro
e teve como ganhadores Noêmia Amélia W. Godoy e Lilianne Miguel, Cíntia
Maria Silveira e
Odair José Alves.
Concorreram os sindicalizados que
encaminharam
e-mails demonstrando desejo de participar da promoção. O prêmio
dá direito ainda a café da manhã e mais R$ 100,00 em consumação de
alimentos.
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Data-Base

Na pauta: revisão de 2016
e dez meses de 2015

Passada a euforia pela difícil
conquista de parte do direito
da data-base 2015, o momento
é de esforços no sentido de
viabilizar o pagamento do que
ficou para trás e a revisão geral
relativa a 2016, cuja data-base
venceu em maio deste ano.
O Sercon já encaminhou ofício à Presidência da TCE, desde
abril deste ano, para que envie
à Assembleia Legislativa projeto
para reposição relativa a 2016,

Sercon
Revista

com aplicação a partir de maio,
no índice de 11,28%, o INPC do
período.
Quanto a 2015, a Corte
Especial do Tribunal de Justiça
julgou procedente o mandado
de injunção impetrado pela
Assessoria Jurídica do Sercon,
reconhecendo o direito dos servidores do TCE-GO ao reajuste
de 6,23%, estando o processo
agora em grau de recurso. Como
a lei retroagiu apenas até março
de 2016, restam
ainda dez meses
compreendendo o
período entre maio
de 2015 e fevereiro
de 2016.
Segundo o assessor jurídico do
Sercon, advogado
Juscimar Ribeiro,
o desembargador
Carlos Escher, re-

lator do Mandado de Injunção
n° 26941-05.2016.8.09.0000
(201690269413) determinou
ao Estado de Goiás que assegure a revisão, com base
nos índices do INPC. Juscimar
acrescenta que “ainda pendem
recursos judiciais da decisão e
assim que houver o trânsito
em julgado, sem mais possibilidade de recursos, tomaremos
as medidas necessárias ao seu
cumprimento”.

Veja a transcrição de parte da decisão

“(...) A pretensão mandamental é no sentido
de que se proceda a revisão postulada, a fim de
recompor a perda financeira correspondente ao
índice oficial de inflação à remuneração, à vista da
inflação de 2015,considerando o INPC, pelas três
esferas de Governo.
Então, uma vez inexistente a legislação específica para o exercício da garantia constitucional insculpida no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal,
evidenciada está a mora da autoridade impetrada,
sendo imprescindível a determinação de providência
destinada supri-la.
Ante ao exposto, com apoio no art. inciso LXXI,
da Constituição Federal, julgo procedente a presente ação de mandado de injunção, para conceder a
ordem postulada, determinando à ilustre autoridaOutubro de 2016

de coatora que,
no prazo de 180
dias, proceda à
elaboração e remessa de projeto
de lei à Assembleia Legislativa
do Estado, a fim
de suprir a omissão aqui declarada ou reconhecida.
Ainda, em caso de renitência a respeito, fica
assegurada ao impetrante a revisão geral anual nos
moldes pretendidos na inicial, ou seja, relativamente ao ano de 2015, com base nos índices do INPC
fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. (...)”
Desembargador Carlos Escher
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Instalação solene e placas comemorativas

Embora a mudança de fato dos
servidores do TCE para a nova sede
tenha ocorrido nos primeiros dias de
julho, a sessão solene de instalação foi
no dia 17 de agosto, com a presença
do governador Marconi Perillo e autoridades, além do descerramento
de placas.
Na oportunidade, a presidente
do Tribunal, Carla Santillo, destacou
a simbologia que representa a nova
sede e fez um apelo para que todos
os servidores e membros da casa se
empenhem para que a sociedade
compreenda a importância institucional da corte de contas. Sobre a
obra, ela explicou que a antiga sede já
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não atendia mais às necessidades do
Tribunal e que agora todos estão em
instalações modernas e funcionais,
“representando um salto qualitativo
para o exercício do controle externo.”
O governador Marconi Perillo
também enalteceu a obra, “uma
das mais modernas e de bom gosto
em todo o país”, e desejou que ela
represente mais um revigoramento
institucional do TCE, citando também
outros marcos históricos recentes,
como as novas atribuições advindas
com a Constituição de 1988 e a Lei
de Responsabilidade Fiscal, de 2000.
Também usou da palavra o conselheiro Sebastião Tejota, decano da
casa, que destacou as pessoas que
se dedicaram para a consecução da
obra. Ele afirmou que o TCE optou por
inovações construtivas para erguer
um edifício moderno, “utilizando-se
bem dos espaços disponíveis e materiais de qualidade, que certamente
implicarão em maior durabilidade e
economicidade”.

Outubro de 2016

C o nf r a t e r n i z a ç ã o

Festa indiana pra
comemorar 2016

A festa
de confraternização de
final de ano
dos servidores do TCE-GO será um pouco mais
cedo este ano. Marcada para o dia 19
de novembro, na Asmego, o evento
terá temática indiana. A organização da festa aposta na misteriosa e
exótica nação asiática para mexer
com os ânimos dos sindicalizados e
convidados.

Sercon
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Segundo a diretora sociocultural
do Sercon, Liliane Xufi Miguel, explica
que espera muitos convidados vestidos a caráter, com muitas cores, flores,
batas e turbantes.
A comida indiana também promete agradar, afinal trata-se de uma
das mais apreciadas no mundo, por
seus temperos e sabores especiais.
Tudo na culinária da Índia é pensado
para atingir várias sensações do seu
paladar, além de ser reconhecida facilmente por causa do aroma marcante.

A misteriosa Índia...

A Índia é o segundo país mais populoso, o sétimo maior em área geográfica e a democracia mais populosa do
mundo. Delimitada ao sul pelo Oceano
Índico, pelo mar da Arábia a oeste e
pela Baía de Bengala a leste, a Índia faz
fronteira com diversos países asiáticos.
Lar da Civilização do Vale do
Indo, de rotas comerciais históricas e
de vastos impérios, o subcontinente
indiano é identificado por sua riqueza
comercial e cultural de grande parte da
sua longa história. Quatro grandes religiões — hinduísmo, budismo, jainismo

Traje
temático
vem sendo
sucesso
nas
últimas
edições
das festas
do Sercon

Como sempre, a festa terá muita
animação dançante e o tradicional
sorteio de prêmios oferecidos pelo
Sercon e pelas empresas conveniadas.
Você não pode perder.

e sikhismo — originaram-se no país,
enquanto o zoroastrismo, o judaísmo,
o cristianismo e o islamismo chegaram
no primeiro milênio d.C. e moldaram a
diversidade cultural da região. Anexada
gradualmente pela Companhia Britânica das Índias Orientais no início do
século XVIII e colonizada pelo Império
Britânico a partir de meados do século
XIX, a Índia tornou-se independente
em 1947, após uma luta social pela
independência que foi marcada pela
extensão da resistência não violenta, liderada pelo pacifista Mahatma Gandhi.

Momentos da festa de 2015 - Anos 70/80

Outubro de 2016
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Coisas

da

Por Jaqueline
Gonçalves do Nascimento

Gosto de saudade

Uma amiga muito querida fez
aniversário há alguns dias. Ela veio toda
sorridente e orgulhosa me mostrar um
presente pra lá de especial. Sua enteada
preparou, com abundante criatividade,
sensibilidade e carinho, um caderno
encapado com tecido, que pode ser de
receitas, anotações, agenda... Isso não
tem a menor importância. O que mais
se destacava ali na capa do caderno, era
toda a família representada em traços
divertidos e exatos, feitos pela talentosa
Clara, que mostravam características,
detalhes e vestimentas de cada membro
daquele grupo. Na ilustração, a linda
parentada estava postada solenemente
em frente a uma mesa onde reinava
imponente uma grande travessa da
qual saltavam cogumelos. Conforme o
que a orgulhosa presenteada me disse,
o risoto de cogumelos que ela prepara,
é a-do-ra-do por todos da casa... e por
muitos amigos, familiares, namorados
e namoradas que frequentam aquela
mesa. Uma casa que tem cheiro, sabor
e barulho de gente!
Este presente, que trouxe tanta
alegria à minha amiga, foi tão especial
que mexeu comigo. Desde que vi aquele
caderno comecei a pensar nas delícias da
minha infância e adolescência e porque
não dizer nas delícias da minha vida.
Nossa casa sempre teve cheiro, gosto e
barulho de comida. Sim, porque comida
vai muito além de algo que nos nutre ou
sustenta. Comida também nos identifica,
nos traz lembranças. Deliciosas ou nem
tanto.
Alguns sabores, mesmo que não
sejam mais apreciados, considerando
a mudança de vida e de preferências,
trazem lembranças de determinadas
pessoas, de uma época de nossa vida,
de um lugar ou fato marcantes. Certos
hábitos alimentares, pratos ou iguarias
quando detalhados, parecem muito
diferentes ou até estranhos. Em nossa
casa de Morrinhos, nunca tivemos o
hábito de jantar, ou melhor, de ter um
jantar preparado. Tínhamos sempre
um lanche que podia ser uma bela e
farturenta porção de mandioca frita,
acompanhada de manteiga de leite e
um copo de café fresquinho. Às vezes,
podia ser um mexidão, com a mistura
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“Se for pra chorar pelo leite derramado,
que seja leite condensado!”

de tudo que sobrou do almoço do dia,
ou do anterior. Huuummm... e no dia
em que se cozinhava o feijão, era certa
uma bela sopa de macarrão somente,
colorida pelo extrato de tomate, com
feijão pagão.
Se pensarmos um pouco, — ai, que
fome...! os alimentos que consumimos
têm sempre uma estreita ligação com
usos e costumes, condutas, situações e
até protocolos. Sim, a comida de domingo é diferente da de quarta-feira. Pelo
menos era. No cardápio de nossa cozinha ainda constava uma costelinha de
porco, bem fritinha, que não vinha sem
farofa de abobrinha com ovo e farinha
de milho. Minha avó Áurea tinha úlcera
e levava muito a sério as prescrições
médicas quanto à sua alimentação.
Aquelas comidinhas insossas, com pouquíssimo tempero ou quase nenhum
sal e óleo, tinham um sabor especial
para meus irmãos e para mim, já que
arroz papa preparado com margarina
era comida só da vovó! A proibição
trazia consigo uma curiosidade que se
travestia em desejo.
De algum modo a dita memória
gustativa nos lembra quem fomos e
quem somos. Essas lembranças, as minhas deliciosas, trazem uma sensação
de acolhimento, de colo, de amor. O
melhor da pamonha eram os preparativos que duravam uma tarde inteira. Era
um ritual de que participavam todos.
De mamando a caducando, como dizia

Do filme Comer, rezar, amar

papai. Retirar a palha e os cabelos da
espiga, ralar, coar, separar a salgada e a
doce, temperar, acrescentar o óleo fervente, adicionar queijo (na minha casa
era só queijo, mas havia muitas famílias
que punham lombo frito, jiló, linguiça e
até guariroba). Até aí já se poderia fazer
a assada. Se não, por fim, acondicioná-la
em um ‘copo’ feito das próprias palhas,
amarrar e pô-las para cozimento em
água fervente.
Minha infância teve sorvete de creme russo com goiabada acompanhado
de guaraná. Graças a Deus tem até hoje!
Sempre trago uma boa porção para
casa, quando vou a Morrinhos. Ih... não
falei na rabada, canjicada, arroz doce,
frango a pomarola, pirão de farinha de
mandioca com ovo, bolo areia. Nó de
coco. Frito, claro!
Penso que comer vai muito além
de alimentar-se. Ao redor de uma mesa,
vivemos momentos, gostos e sensações
que ficam guardados para sempre. Comidas têm efeito real sobre nós. Para
além de nos engordar... Comidas podem
nos trazer sensações de relaxamento,
podem nos excitar e nos deixar mais
animados. Comer em grupo, para mim,
é sempre mais saboroso! Identificar os
sabores de nosso passado seja o mais
longínquo ou recente, também é uma
forma de nos conhecermos ou ainda de
nos reconhecermos.
Saúde, paz e... sua infância tem
gosto de quê??
Outubro de 2016
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Chuva no Telhado é o sétimo livro de Graciano

O auditor aposentado e escritor Joaquim Graciano de Barros
Abreu lançou seu sétimo livro de
crônicas, com importantes relatos

do cotidiano em Goiás. O novo
livro, Crônicas da Nossa História,
tem 174 páginas e foi destaque
de reportagem do jornal Diário da

Manhã, edição de 11 de setembro
de 2016.

↘ Outras obras do autor
Crônicas da minha terra (2005)
Crônicas de ontem e de hoje (2007)
Do outro lado do muro (2009)
Crônicas da nossa história (2012)
30 crônicas do passado (2014)
Cheiro de Goiás (2015)

FICHA TÉCNICA

Livro: Chuva no Telhado, 176 págs.
Autor: Joaquim Graciano de Barros Abreu
Editora: Gráfica e Editora América
Contatos do autor: 3996-3663 / 99679-7053

Nota Pública

Honestidade é obrigação de todo cidadão brasileiro

A Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Conacate), nova
denominação da Confelegis, dirige-se ao
povo brasileiro para manifestar o REPÚDIO
dos servidores públicos de carreira diante
das infelizes palavras proferidas pelo
ex-presidente da República, senhor Luiz
Inácio Lula da Silva (Lula), contra a imagem,
a moral e a ética dos servidores públicos
concursados, quando do pronunciamento televisionado, feito na tarde do dia
15 de setembro do corrente ano.
Notadamente é inaceitável a
afirmação (...) “Mas a profissão mais
honesta é a do político. Sabe por quê?
Por que todo ano, por mais ladrão que ele
seja, ele tem ir pra rua, encarar o povo e
pedir voto. O concursado não, se forma
na universidade, faz um concurso e está
com o emprego garantido pro resto da
vida” (Lula).
Outubro de 2016

O servidor público concursado,
representa a estrutura de Estado, a continuidade do serviço público. Transcende governos e tem como referência a população.
Servidores têm metas de produção,
com exigência de qualificação permanente. São avaliados constantemente.

A garantia de continuidade, como
servidor, está diretamente ligada ao comportamento ético e honesto.
A Acusação Ministerial assinada por
procuradores do MPF contraditada foi
produzida por mais de uma centena de

agentes públicos concursados, DE CARREIRA, de três respeitadas instituições
públicas: Ministério Público Federal (MPF),
Polícia Federal (PF) e Receita Federal (RF).
É grave a declaração do ex-presidente
da República no momento em que ocorre
um duro ataque aos serviços públicos e aos
servidores, com tentativa de desmonte do
Estado brasileiro representados pelo PL
257/2016, PEC 241/2016 e a ameaça
de reforma da Previdência, entre outras
iniciativas.
A Conacate defende profunda
apuração de todos os atos de corrupção e punição de todos aqueles
que causaram ou causem danos ao
erário e ao povo.
Temos o compromisso de bem servir
à Nação prestando serviços públicos.
Brasília/DF. Em 16 de setembro de 2016.
Antônio Carlos Fernandes Lima Jr. - Conacate
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Walter é campeão em torneios nacionais de Judô

O analista do TCE-GO Walter Luiz da
Paixão Borges Vieira obteve duas expressivas vitórias em torneios nacionais de
Judô. No 2º Open São Paulo de Veteranos
foi campeão na categoria Meio Pesada,
dia 10 de Setembro. A outra conquista foi
a Medalha de Ouro no Open São Bernardo
Brasil Veteranos, dia 27 de agosto, em São
Bernardo do Campo-SP, representando a
Federação Goiana de Judô. O torneio teve a
participação de 140 atletas de seis estados.
Walter está se preparando para o
campeonato mundial, que será realizado
em Miami, Estados Unidos, entre 18 e 20
de novembro. Antes, participa em São
Paulo, capital, de outro evento nacional,
em meados de setembro.
Além de Judô, o atleta, que tem como
principal patrocinadora a empresa Trípoli
Construtora, também pratica Ciclismo e
Natação. Em 2014, Walter foi medalhista
de Prata, representando o TCE-GO nos II
Jogos Regionais dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, em Curitiba-PR,
em Revezamento da Natação.

Sercon Saúde

Em sua adolescência conquistou por
quatro vezes o terceiro lugar em campeo

natos nacionais. Há cerca de seis anos
voltou a praticar o esporte.

Planos reajustados para garantir equilíbrio

O Sercon Saúde concluiu a negociação com os planos de saúde Sul América e
Unimed Goiânia, obtendo uma considerável
diminuição dos índices previamente solicitados pelas seguradoras. Com as negociações,
o Sindicato conseguiu com que os valores
pagos por vida pelos sindicalizados ficassem
significativamente aquém de contribuintes
individuais ou familiares.
A Sul América, alegando que durante
períodos alternados (2007, 2010, 2011, 2013
e 2014) o plano não teve reajuste algum,
havia solicitado um índice de nada menos
que 179,65%. Segundo a operadora, a situação era de um desequilíbrio acumulado de
243,47%, em decorrência da grande demanda de utilização. A ação do Sercon conseguiu
reduzir o percentual para 80,34%, resultando

Informes...

• Com a renovação da Unimed Goiânia,
haverá a cobrança da mensalidade com o
reajuste aplicado no mês de outubro/2016.
• Será liberada a inclusão sem carência
para o Unimed Goiânia, exceto para doenças
pré-existentes (nesse caso são dois anos),
desde que a documentação seja entregue até
20/10/2016 com vigência a partir de 01/11.
Poderão ser incluídos: novos titulares e dependentes legais, ou seja, cônjuge e filhos
que estejam cursando faculdade e tenham
até 24 anos.
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diferente. A negociação teve início com a solicitação de 25,32% pela operadora para que
o plano operasse no “positivo”. Após muitas
reuniões, chegou-se ao acordo, fixando o
reajuste em 18,99%.

em um valor mensal inferior aos praticados
pela Sul América no mercado direto.
No caso da Unimed Goiânia, embora
com números menores, a situação não foi

• Interessados na alteração do plano regional para o nacional seguem o mesmo prazo.
• Documentação para inclusão: cópias
da carteira de identidade, CPF, comprovante
de endereço, certidão de casamento ou declaração registrada em cartório de união estável,
certidão de nascimento (se dependente menor
de idade), comprovante de matrícula ou declaração de escola para filhos maiores de idade,
número do PIS/Pasep do titular.
• Acompanhe os valores da tabela no
site sercon.org.br

Porque se Cuidar
Faz Bem! é adiado

Ainda está indefinida a realização da
oitava edição do evento de saúde Porque
se Cuidar Faz Bem! A ideia era a realização
no mês de setembro, mas com a mudança
para a nova sede e depois greve na Saúde
será necessário readequar todo o projeto,
adaptando-o à nova realidade.
A greve dos servidores da SES é pela
manutenção de gratificação, data-base e
plano de carreira.
Outubro de 2016

Giro Social

Kleber: vereador
em Silvânia
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Mussinho: vereador
em Britânia

Sebbinha: prefeito em
Montividiu do Norte

Priscilla Tejota:
vereadora em Goiânia

Servidores saem para atividade política

Pelo menos três servidores efetivos enfrentaram as urnas no interior
nas eleições deste ano. O ex-presidente do Sercon Kleber França Pereira é
candidato a vereador em Silvânia;
Afonso Mussi Filho, ou Afonso do

Itacaiú, também quer ser vereador, só
que em Britânia; e José Sebba Júnior,
que busca sua segunda eleição para
prefeito do município de Montividiu
do Norte.
Outra servidora, Priscilla Norgann

de Sousa Rocha (Priscilla Tejota), esta
do Quadro Suplementar, pediu e
obteve exoneração para concorrer a
vereadora na Câmara de Goiânia.
Até o fechamento desta revista,
não havia o resultado oficial do TRE.

Nota de
Falecimentos

Filho de servidor do TCE
ganha prêmio internacional

Com o filme Verses At Work,
Lucas Mendes obteve o prêmio Revelação Internacional da nona edição
do Los Angeles Brazilian Festival, nos
Estados Unidos, reconhecido como o
mais prestigiado festival de cinema
brasileiro fora do Brasil.
Verses At Work conta a história
real de paixão e luta de Malik, um rapper novaiorquino que se transformou
em um artista. Veja o trailer no site
http://www.labrff.com.
Lucas, que é filho do analista do
TCE Mauro Mendes de Oliveira, ficou

Outubro de 2016

conhecendo Malik quando morou
em Nova Iorque, e teve a ideia de
roteirizar e dirigir a obra que acabou
conquistando o importante prêmio. A
cerimônia de premiação foi no dia 16
de setembro.

Duas grandes perdas entristeceram o TCE-GO no mês de
agosto. Reinos Teixeira de Souza,
pai do servidor Reinos Teixeira
de Souza Júnior, faleceu no dia
7 de agosto. Foi servidor do Tribunal, como assessor direto do
conselheiro aposentado Eurico
Barbosa.
No dia 15 de agosto perdemos também
o ex-contador-geral do
TCE, Dario Faleiro da Silva,
pai dos colegas Mariza,
Nélio, Denize
e Darione.
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Por Marco Antônio Gomes de Oliveira

Como mesmo inconsciente você indicará
a propaganda que vai receber

Pode ser que você ainda não
tenha se dado conta de como seu
computador começou a “adivinhar”
qual produto que você deseja adquirir,
sempre sugerindo banners com anúncios de ofertas relativas a determinada
mercadoria.
Calma, calma não existe mágica
envolvida nisso, o que há na verdade é
toda uma engenharia de informações
trabalhada sobre o seu “rastro digital”.
Quer dizer que todo clique que você
produz na internet, deixa dicas para
traçar um perfil dos seus interesses,
que são convertidos em propaganda,
sugerindo produtos para que você
possa comprar.
É uma mudança no paradigma de
marketing, que deixa de ser genérico,
sem um foco específico e praticamente
passa a ser personalizado.

Vamos descrever uma situação,
e provavelmente você terá a sensação
de “isso já aconteceu comigo!”. Após
a consulta de um produto em um site
de vendas, anúncios sobre este item
começam a aparecer constantemente

em formato de banners em outros
websites visitados.
Agora que você já se situou sobre
esta situação, vamos lhe informar a
respeito de uma iniciativa do Whats
App de utilizar suas conversas no
aplicativo para sugerir produtos ou

No Governo

José Carlos Siqueira e
Fernando Xavier na Saneago

O perfilado da última edição
da Revista Sercon, Fernando Xavier
da Silva, foi eleito para a Diretoria
de Gestão Corporativa da Saneago
e vai atuar diretamente com o novo
presidente da estatal, José Carlos Siqueira. Ambos foram servidores de
carreira do TCE-GO e se propõem a
fortalecer a transparência em todos
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os contratos da empresa.
Siqueira, que já ocupou relevantes cargos no Executivo estadual,
vinha exercendo a função de Chefe
da Casa Civil, enquanto que Xavier,
que foi coordenador de Fiscalização
do TCE-GO atuava como assessor
de Gabinete do conselheiro Edson
Ferrari.

serviços no Facebook. No dia 25 de
agosto o APP anunciou uma mudança
na forma como os dados dos usuários
seriam tratados. Compartilhando
estas informações com o Facebook. A
modificação está relacionada com uma
atualização nos termos de serviço do
WhatsApp. Vale lembrar que a rede
social é dona também do mensageiro.
A companhia estabeleceu um
prazo de até 30 dias para os usuários
decidirem se gostariam de concordar e
continuar utilizando o WhatsApp com
os novos termos.
Segundo a empresa a integração
entre WhatsApp e Facebook permitirá
à rede social determinar a frequência
em que as pessoas utilizam o aplicativo
além de conseguirem maior eficiência
no combate ao spam. As sugestões de
amizade e anúncios mais relevantes
também serão mais precisas.
Na prática significa dizer que ao
trocar mensagens com uma loja pelo
WhatsApp, a possibilidade de ver uma
propaganda desta loja no Facebook
aumenta. Além da rede social, o compartilhamento dos dados também
poderá valer para outros aplicativos
mantidos pelo Facebook, como o Instagram por exemplo.
Apesar de explorar os dados dos
usuários com intuito de gerar mais
receita para o Facebook, a informação da empresa é que o WhatsApp
se mantém comprometido com a
proteção das mensagens trocadas. A
criptografia de ponta a ponta foi ativada no primeiro semestre de 2016. Eles
também afirmam que não irão vender
compartilhar ou disponibilizar o seu
número de telefone para anunciantes.
O importante é que a partir de
agora você fique ciente que grande
parte das propagandas que serão mostradas em sua rede social estará baseada nas conversas que foram trocadas
por intermédio do mensageiro; basta
apenas resistir à tentação consumista,
tarefa nada fácil. Grande abraço meus
amigos e sorte a todos.
Outubro de 2016

Aniversário
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Festa extemporânea pega Carla de surpresa

A presidente do TCE-GO, Carla
Santillo, que faz aniversário no dia
21 de julho, foi surpreendida pelos
servidores com uma festa de aniversário que acabou marcando, ainda
que informalmente, a inauguração do
Espaço de Convivência da nova sede,
no dia 1º de setembro.
O local ficou tomado de servidores de praticamente todos os setores,
além de auditores e conselheiros, que
prestigiaram a conselheira. Houve até
quem se arriscasse a iniciar um coro de
“Fica, fica!!!”.
Em nome dos servidores, usou a
palavra o analista de Controle Externo
Valdiney de Sales Santana, que externou o sentimento de gratidão de todos
pelo muito que a presidente fez pelo
pessoal da casa. Emocionada, a presidente agradeceu a surpresa e disse
que procura dar à sua gestão um tom
de valorização dos servidores e aproveitou para reiterar a necessidade de
todos se comprometerem por um serviço de qualidade em suas atividades.

Outubro de 2016
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Marcus Vinícius do Amaral

Um viciado em Tribunal de Contas

Há pelo menos dois anos o secretário-geral do TCE-GO Marcus Vinicius do
Amaral completou o tempo necessário
para a aposentadoria. Na época chegou a
cogitar a hipótese, mas acabou se dando
conta de que não pode fazer isso por enquanto, simplesmente por ser um “viciado
em tribunal de contas”.
Embora atue no serviço público
desde que tinha 13 anos de idade, foi no
TCE que se consolidou na carreira, a partir
de seu ingresso em 1988. Ele já tinha
trabalhado na Secretaria da Agricultura,
Emgopa e Goiasindustrial, quando assumiu a superintendência de Orçamento e
Finanças da Secretaria de Planejamento.
Ali, ficou conhecendo Aélson Nascimento,
que o convidou para trabalhar no Tribunal.
Em curto período de atividade na
Divisão de Contratos e Convênios ganhou
a confiança da diretora Nora Caiado que,

ao se aposentar pouco mais de um ano
depois, indicou seu nome para substituí-la.
Não ficou muito tempo ali, pois logo foi
convidado pelo então presidente Antônio
Magalhães para assumir a Secretaria Geral.
Embora ocupe até hoje essa função,
Vinícius esteve também em outras atividades no próprio TCE, onde foi assessor de
várias presidências e chefe de Gabinete
na gestão do presidente Edson Ferrari.
Entre 2004 e 2005 esteve à disposição do
Executivo, como chefe da Auditoria do
Controle Interno, a convite do governador
Marconi Perillo.
Embora temendo esquecer alguém
importante, acabou citando alguns nomes
de servidores que serviram de referência
em sua carreira: Aélson Nascimento, José
Gilberto Rodarte, Nora Caiado, Fernando
Xavier, Luís Carlos da Fonseca e Carlos
Wellington.

Marcus Vinícius é formado em Direito, com quatro especializações: Administrativo, Constitucional, Orçamento e
Finanças e Auditoria. É maçom e adora assistir televisão. “Menos filme”, acrescenta.

Marcus Vinícius, ou Marquinhos,
como é conhecido, nasceu e cresceu no
Bairro Feliz, em Goiânia, e quase que se
tornou um jogador de futebol profissional.
Teve passagens na categoria infanto-juvenil
de quase todos os times da capital: Goiás,
Atlético e Goiânia. Ironicamente, a única
equipe em que não jogou foi no Vila Nova,
o time do seu coração! Também atuou
como profissional no futsal no Bairro Feliz
e Goiás EC. Sempre que pode vai ao estádio
torcer pelo Vila Nova, uma de suas paixões
e assunto corrente quando está em uma
roda de amigos.
A outra paixão é a “casa de pescador” que ele e a esposa têm no Bandeirantes (São José dos Bandeirantes, Goiás),
à beira do Rio Araguaia. Certa vez, ele
convidou alguns colegas maçons para uma
pescaria e, sabe-se lá por que, ali apareceram também os colegas do Tribunal Carlos

Wellington e Jair Caetano. Uma noite,
formaram algumas mesas de carteado
e, horas depois, o Carlos Wellington saiu
brincando que tinha perdido todo o seu
dinheiro. Jair, que a essas alturas já tinha
tomado algumas Antarcticas, achou que a
coisa era séria e acabou com a “jogatina”,
arremessando todas as mesas e baralhos
para o alto.
Noutra ocasião, o mesmo Jair passava uma temporada no Bandeirantes.
À noite, depois de jogarem fora muita
conversa fiada, regada às geladas, acabou

a energia e foram dormir, cada qual em
seu quarto. Pouco depois, Jairzinho reclamou que estava muito calor, pegou seu
colchonete e resolveu deitar na varanda.
Marquinhos diz ter ficado com dó e acabou
fazendo o mesmo. Lá pelas tantas, Marcus
sentiu uma pancada na cabeça e cutucou
seu Jair para parar com aquilo. Diante da
negativa de que tivesse feito qualquer
coisa, voltaram a dormir. Depois da cena
se repetir algumas vezes, Vinícius acendeu
uma lanterna e descobriu que tinha um
gambá deitado entre eles.

Futebol, pescaria e uma “gelada”

Jairzinho, um dos grandes amigos de
Marquinhos no TCE
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Criador de caso no trânsito

Quem vê Marcus Vinícius no trabalho, em casa ou com
os amigos não pode
imaginar que ele fale
sério quando diz que
sua mania é brigar no
trânsito. “Depois que
passa a raiva, aquele
repente, quase morro
de vergonha. Graças a
Deus nunca ocorreu
nada de mais grave”,
diz.
Casado com Monimárcia de Andrade, Marquinhos tem dois filhos: João Marcos,
administrador de empresas na área de Marketing da TV Globo/Brasília; e Maria Teresa,
candidata a futura médica. A esposa é empresária de sucesso, tendo deixado o serviço
público ao lado de sua irmã para fundar o restaurante Companhia do Grelhado, que fica
na área de alimentação do Shopping Flamboyant.
Outubro de 2016
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Os flagras do bimestre...

Vejamos alguns destaques nas redes sociais: Valteir e Sandra com os netos; Marcos Magri e Maria Teresa;
Noêmia Godoy, Sálua Daher e Dorinha Rascop; Divino Amaral e Maria de Lourdes, Leda Jardim, Iracilda
e Kellen; Gil e Inalda; Graça Dayrell com as filhas Danielle e Simone; Ilídia e a mãe, d. Sônia; Leonara,
com a amiga Glória Rocha; e Nayara Cavalcante.

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

Fale com nosso representante.
3218-6794

