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CORREIOS

CHEGOU A
HORA DE VOTAR!

Nesta Edição
Capa

9 a 11

É hora de votar no Sercon. Desta vez uma
única chapa concorre. Veja as propostas da
Chapa Sercon Forte que pleiteia a reeleição.
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Expediente

Vacinação

A campanha de vacinação promovida
pelo Sercon no final de março imunizou
os sevidores contra diferentes tipos de
doenças.

Conselho Fiscal Suplente:
Rodrigo Carlos de Castro, Noêmia
Amélia W. Godoy e Angélica
Sucena Sebba Gomide

Chocofest

O trabalho dos analistas do TCE-GO vem sendo
motivo de matérias positivas na imprensa goiana.
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Dir. de Planejamento e Finanças:
Luciano da Silva Barros

Conselho Fiscal:
Marcos Rodrigues Mendes,
Cássio Resende de Assis Brito e
André Luís Costa Rodrigues

A Chocofest 2017 foi realizada no espaço
de exposições da sede do TCE-GO.

Controle Externo

Secretaria Geral:
Rosemária Lima Alencar

Diretor Administrativo:
Cláudio Márcio Rocha

A limpeza do terreno e a elaboração
dos projetos anunciam que a
construção da nova sede já teve início.
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Vice Presidente:
Olga Cristina V. Fonseca e Caixeta

Dir. Sociocultural:
Lilianne Miguel

Nova Sede Sercon
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Presidente:
Marcos Pinto Perillo

Doação de gatos, participação
em prêmio internacional,
novos convênios, palestra sobre
comunicação, abril verde, judô e
posse na Aflag
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12. Coluna TI: Marco Antônio
18. Balanço Financeiro
18. Memória: d. Sônia e Mestre Andrade
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Conselho Deliberativo:
Marcos José Barbosa Cabral, Marília
Quintanilha, Denise Nogueira Chaud,
Cristina Lucas Miguel, Rodrigo
do Carmo Forti, Marcelo Roriz
Cruvinel e Divino Eterno de Souza
Conselho Deliberativo Suplente:
Vera Lúcia Jardim, José de
Anchieta M. Alves e Liliane
Mendes de Oliveira Chuahy
Diretor Esportivo:
Ricardo Souza Lobo
Dir. Aposentados e Pensionistas:
Maria Amélia Veiga de Paula
Diretor do Clube do Sercon:
Carlito Sales Gomes

Sercon
Revista

Órgão de divulgação do Sercon/TCE-GO
Sindicato dos Servidores do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás.
Este informativo é sucessor do Jornal do
Sercon, publicado até a edição nº 207.
Artigos assinados são de inteira
responsabilidade de seus autores.

Jornalista responsável:
Alexandre Alfaix de Assis
JP 729-GO
Impressão:
Gráfica Art3. (62) 3218-2233

Palavra

do

Presidente

Sercon
Revista

Por
Marcos Pinto Perillo

Obrigado pela confiança

Chegamos ao final de um ciclo à frente de nosso Sindicato e
podemos dizer que foi um período
muito construtivo e proveitoso.
Pudemos fazer muito e obtivemos
conquistas relevantes no que se
refere aos direitos dos servidores,
graças ao empenho e dedicação
dos nossos diretores, graças à
parceria que conseguimos implementar junto à Presidência do
TCE-GO e, principalmente, graças
ao apoio e a participação dos nossos sindicalizados.
É por isso que o sentimento
maior que nos acompanha neste
final de gestão é o de agradecimento. Tivemos a presença dos
colegas em todos os chamamentos que fizemos, desde as mobilizações na galeria da Assembleia
Legislativa nos momentos em que
precisávamos demonstrar força
e união até os instantes festivos,
com nossas memoráveis festas e
encontros de confraternização.
Talvez todo esse sentimento
de gratidão possa ser estampado
na foto que publicamos nesta
página, em que se evidencia a
parceria que foi implantada na
relação Sercon/TCE, a partir do
engajamento da ex-presidente
do Tribunal, conselheira Carla

Santillo, que fez questão de estar
presente nas atividades promovidas pelo Sindicato, demonstrando
respeito e reconhecimento pelo
Sercon.
Temos consciência também
que nem tudo o que almejamos

Selfie tirada por colegas na
comemoração do aniversário da
então presidente Carla Santillo

foi conquistado nesses primeiros
três anos e vou ter que agradecer
– de novo, correndo o risco de
me tornar repetitivo – a paciência
e a compreensão de todos por

Novos sindicalizados
Damos as boas-vindas
aos novos sindicalizados,
os analistas:
● Bruno Luís
Malaquias e Silva
● Lídia Laborão Meirelles
● Rafael do
Nascimento Moreira
Março de 2017

confiar no nosso feeling de que é
preciso esperar outros momentos
para pleitear o que ainda ficou
pendente.
Parte do que fizemos está
explícita nas páginas centrais
desta edição da Revista Sercon
e as principais bandeiras para o
próximo triênio também estão lá
enumeradas.
Mesmo assim, não posso
deixar de destacar que na próxima
gestão – se nossa chapa merecer
o seu voto de confiança no dia 25
de maio – não vamos descansar
enquanto não obtivermos a merecida e justa recomposição dos
nossos vencimentos. Não aceitaremos essa conversa de que se
trata de aumento salarial, numa
clara afronta à Constituição Federal, quando tudo o que estamos
pedindo - por enquanto - é a atua
lização de acordo com a inflação.
Nossa luta não é apenas
salarial, estamos atentos à necessidade de novos servidores por
concurso público e de caracterizar
nossa atividade como carreira típica de Estado. Para isso, o primeiro
passo é a nomenclatura do cargo
de Analistas para Auditores de
Controle Externo.
No campo da capacitação,
vamos promover e apoiar cursos
e intercâmbios com outras entidades e instituições de ensino
e pretendemos realizar ciclo de
palestras.
E, finalmente, administrativamente, vamos construir nossa
sede própria no terreno adquirido
recentemente no Setor Jaó, trazendo o Sercon para as proximidades do TCE e, consequentemente,
facilitando o acesso para nossos
sindicalizados.
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Coisas

da

Vida
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Por Jaqueline
Gonçalves do Nascimento

Você tem medo
de quê?
“O medo faz parte da vida da gente. Algumas
pessoas não sabem como enfrentá-lo, outras - acho
que estou entre elas - aprendem a conviver com ele
e o encaram não como uma coisa negativa, mas
como um sentimento de autopreservação.”
Ayrton Senna

No último final de semana, a
reunião de família trouxe, de modo
passageiro e superficial o tema medo.
Um disse que não tinha medo de
nada, outro respondeu que é saudável ter medo, alguém falou que o
medo pode te salvar de determinadas
situações perigosas. A maioria de nós
expôs os medos que consideramos
ridículos, mesmo sentindo. Medo de
sapo (papai tinha), medo de sombra,
de barulhos, de filme de terror, de barata, de coruja (!), medo de escuro...
Passada a conversa, o assunto
persistiu em meus pensamentos.
Talvez os chamados “corajosos” realmente tenham uma coisa diferente
dentro de si, mas essa coisa não é a
coragem, porque isso todos temos.
Para mim, essa coisa é a fé. Acreditar
que vale a pena arriscar. Porque vai
ser divertido, porque vai ser emocionante, porque vai ensinar coisas
importantes, porque vai fazer crescer,
porque vai tornar a vida melhor.
Não se engane achando que as
pessoas que fazem coisas corajosas
não sentem medo. Elas sentem, assim
como você. Mas elas vão em frente
mesmo com dor de barriga, enjoo e
tremedeira, suando frio. Sentir medo
não é o problema. Deixar-se paralisar
pelo tal é. Não dá para dividir as pessoas em medrosas ou corajosas. Denominar-se totalmente medroso ou
incrivelmente corajoso é desconsiderar a complexidade e imperfeição tão
nossas, humanas! Todo mundo sente
medo e todo mundo tem potencial
para a coragem. Não existe melhor
ou pior, ganhador ou perdedor. O que
existem são as nossas escolhas. Lá vou
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eu novamente:
viver é escolher.
Você pode sentir
medo. Você pode ter coragem. E você
pode ter medo e coragem... tudo ao
mesmo tempo agora.
Nesse jogo de possibilidades,
entender melhor o medo contribui
para enfrentá-lo. Talvez essa seja
uma maneira simples e inteligente
de agir diante dele. Se a criança não
tiver medo, talvez nem sobreviva.
Seu medo é uma medida de proteção
da vida. Por causa desta tendência
natural de proteger a si mesmo... e
nada há de errado nisto – você tem
o direito e a obrigação(?) de proteger sua integridade física, mental e
psicológica.
Penso que o medo pode ser
indício de atitudes e iniciativas inteligentes. O medo é natural, a culpa é
sentimento exclusivo das humanidades. O medo é normal. É por causa
do medo que você evita o veneno.
É por causa do medo que você não
coloca sua mão no fogo. É por causa
do medo que se caminha pela direita
ou pela esquerda, qualquer que seja
a lei do país. É por causa do medo
que quando o motorista do caminhão
aciona a buzina, você sai correndo do
caminho.
O medo pode se tornar anormal,
pode tornar-se patológico. Então você
tem medo de coisas que não haveria
necessidade de temer – embora você
possa encontrar argumentos até para
seu medo anormal. Certamente você
conhece alguém que tem medo de
viajar – ele não pode andar de carro,
há acidentes automobilísticos. Outra

pessoa tem medo de avião... Uma
pane pode acontecer. Tudo é possível!
Coincidentemente, lembreime do texto que dediquei a minha
mãe, pouco antes de ela falecer. Em
pequeno trecho, falei de medo e
coragem: “Penso que ser corajoso
é escolher o caminho certo, quando
este é o mais difícil. E isso não tem
muito a ver com glória. Somente
quando um desafio se apresenta,
a bravura se mostra para receber
o prêmio da missão cumprida ou
da consciência tranquila. A mulher
a quem me refiro, teve que ser corajosa, porque tinha medo... Isso
mesmo, quem disse que coragem é
o contrário do medo? Temer algo, na
verdade, pode ser o primeiro passo
de uma alma corajosa.”
Mas, imagino que a melhor maneira de combater o medo é seguir
em frente e respirar coragem, mesmo
que a sombra do medo te persiga. Vá
com medo mesmo! Coragem não é a
ausência do medo, é agir apesar desse
monstrinho. Faça uma prece! Ore e
vigie! Porque o medo não é algo que
você manda embora uma vez e ele
nunca mais volta. É um sentimento
que surge todas as vezes que você
precisa fazer uma escolha, que para
você parece difícil e para quem está
do seu lado, é uma bobagem... Em
versão parecida com minha amada
mãe, sinto-me corajosa, mas tenho
medo!
Saúde, paz e... tenha coragem de
sentir medo.
Março de 2017

Olimpíada
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Jogos dos servidores dos TCs
confirmados para Brasília

A Capital Federal será a sede da
Olimpíada dos Tribunais de Contas
do Brasil, com apoio do Tribunal
de Contas da União. O evento está
confirmado para os dias 28 de outubro a 2 de novembro, em Brasília,
e contará com 22 modalidades e
várias categorias divididas por faixas
etárias. Simultaneamente ocorrerá
encontro técnico para discutir os
caminhos do Controle Externo e o
papel dos tribunais de contas, com o
apoio do Instituto Serzedello Correa.
O Sercon está avaliando em
como vai contribuir para a participação de seus sindicalizados.
MODALIDADES - Estão confirmadas as seguintes modalidades:
Futebol Soçaite, Futebol de Salão,
Voleibol Indoor, Voleibol de Praia,

Março de 2017

Delegação goiana em pose na Olimpíada do Mercosul, em Foz do
Iguaçu, no ano passado
Tenis de Campo, Tênis de Mesa,
Corrida 5 e 10 Km, Pesca Esportiva,
Beach Tênis, Tiro Esportivo, Basque-

te, Natação, Bocha, Boliche, Dama,
Dominó, Futevôlei, Pebolim, Poker,
Truco, Sinuca e Xadrez.
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Vacina

Campanha teve ampla
adesão dos servidores

Sercon
Revista

O Sercon promoveu campanha de vacinação no final de
março, imunizando os servidores do TCE-GO contra difteria e
tétano, febre amarela, hepatite
B, sarampo, rubéola e caxumba.
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Data-Base
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Processo ainda está na Assembleia

O Sercon está acompanhando diariamente
a situação da data-base
dos servidores do TCEGO. Depois que recebeu
do Sindicato a solicitação
de encaminhamento de
projeto de lei concedendo a recomposição
salarial alusiva à data-base de maio de 2017, o
presidente do Tribunal,
conselheiro Kennedy
Trindade, remeteu os
autos à Assembleia Legislativa.
A correção necessária, com base
no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) de 2016, é de
6,58%.
Até o fechamento desta edição, o processo estava em tramita-

Enaop

ção na Comissão Mista da Assembleia. A título de comparação, a
informação que se tem é de que a
data-base do Tribunal de Justiça já
foi aprovada pela Alego e sancionada pelo governador, enquanto que
as do TCM e do Ministério Público

já passaram da Comissão
Mista.
Com relação às datas-bases relativas aos
dois últimos anos não
houve movimentação. A
de 2015, com índice de
6,23% foi parcialmente
paga, a partir de março
de 2016, restando dez
meses sem o devido reajuste. O Sercon buscou o
direito na Justiça e obteve mandado de injunção,
que segue em recurso do Estado.
A de 2016, com índice de
11,28% foi vetada pelo governador.
O Sindicato aguarda a votação do
veto pela Assembleia Legislativa para
também, se for o caso, dar entrada
em novo mandado de injunção.

TCE-GO vai sediar evento nacional de auditoria

O TCE-GO vai sediar,
de 29 a 31 de maio, o Encontro Técnico Nacional de
Auditoria de Obras Públicas – Enaop 2017. Com o
tema “Qualidade de Obras
Rodoviárias”, o evento
vai reunir profissionais
que atuam no controle de
obras públicas de todo o
Brasil, com promoção do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas
(Ibraop) e TCE-GO, com
apoio da Atricon, Instituto
Rui Barbosa e Sercon.

O encontro é realizado anualmente para
reforçar as ações dos órgãos de controle externo e
defender o planejamento
de obras públicas e a sustentabilidade como bases
para políticas públicas. O
TCE de Goiás tem se destacado nos últimos anos
por sua ação fiscalizadora
especialmente em obras
rodoviárias com a utilização pioneira do seu laboratório móvel de análise
de asfalto.
Anuncie na
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E mostre seus produtos e serviços para um
leitor qualificado e formador de opinião.
Solicite a visita de
nosso representante.

Março de 2017

3218-6794
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R esposta

Sercon

Serviço de Qualidade de Vida atende

O Serviço de Qualidade de Vida
do TCE-GO atende praticamente todos os questionamentos feitos pela
Revista Sercon em sua última edição.
Para o chefe do setor, odontólogo
Cláudio Cesar Mendanha, é fundamental a participação dos servidores
e do próprio Sindicato no sentido de
propor melhorias, mas as sugestões
feitas refletem ações já realizadas ou
em implantação.
Sobre a primeira proposta, o
treinamento de pessoal para requerer
liberação de procedimento no sistema
on-line, Cláudio esclarece que o problema é que o TCE não é credenciado
para liberar procedimentos médicos.
Na questão de necessidade de
compra e manutenção periódica
de materiais e viabilização de ambiente para ambulatório, o chefe do
setor explica que já há esse espaço,
devidamente equipado, sendo que
os materiais são comprados para o
ano inteiro, por meio de licitação. O

estoque já contempla, inclusive medicamentos para tratamentos simples,
como febre e dor de cabeça. Todos
os consultórios médicos possuem
termômetros à disposição e macas.

Nota do Sercon

As propostas apresentadas pelo Sercon na última edição desta
revista foram baseadas em reclamações dos servidores do TCE.

Redes Sociais

TCE-GO tem perfil no Twitter,
Facebook, Instagram e YouTube

O TCE-GO lançou seu perfil nas
principais redes sociais. Agora, além
do Twitter, está presente também no
Facebook, Instagram e YouTube.
O objetivo é permitir que conteúdos institucionais, serviços,
notícias e campanhas desenvolvidas
pelo Tribunal cheguem rapidamente
a um número maior de pessoas,
de maneira eficiente e direta. A
alimentação e monitoramento das
informações contidas nas redes
sociais estão a cargo da Assessoria
de Comunicação.
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Cláudio pontua que a estrutura do Serviço é considerada boa
para atendimento de emergência,
podendo-se dizer até avançado, já
que conta com equipamentos como
oxigênio, desfibrilador, laringoscópio
para entubar pacientes, HGT para
medir glicemia, oxímetro para acompanhar a oxigenação, autoclaves para
esterilização de material e pequenas
suturas.
Sobre o sistema de consultas
informatizado, ele ressalta que já está
previsto no Planejamento Estratégico
2017/2018 do setor, a implantação de
um portal que garantirá esse benefício e também vai propiciar dar maior
transparência às ações.
Também diz que o Protocolo de
Urgência e Emergência já foi implantado, desde o início do mês de março,
garantindo o primeiro atendimento
médico ao servidor, em caso de necessidade.
Quanto à proposição de que
“o chefe do setor oriente a equipe
para o cumprimento de seus deveres
funcionais”, Cláudio observa que se
reúne individualmente com todos
os servidores ali lotados para traçar
estratégias e corrigir eventuais falhas.
Março de 2017

Foto: Ascom/TCE-GO
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Sercon
Chapa Sercon Forte concorre à reeleição
do

Revista

A eleição do Sindicato dos Servidores do TCE-GO para o triênio 2017-2020
vai ser realizada no dia 25 de maio, das
8h30 às 16h30, simultaneamente na
sede do Sercon e no prédio do Tribunal.
Apenas uma chapa foi registrada, com
a denominação Sercon Forte e tem exatamente a mesma composição da atual
diretoria, com o presidente Marcos Pinto
Perillo buscando a reeleição.
A exceção é o cargo de Diretor
Jurídico e de Defesa Profissional, recémcriado em assembleia geral, que terá
como candidato o atual diretor Administrativo Cláudio Márcio Rocha, ficando o
atual conselheiro fiscal Cássio Resende
de Assis Brito como Administrativo. Para
o lugar de Cássio, concorre o analista
Reinos Teixeira de Souza Júnior.
Os nomes de todos os demais
concorrentes podem ser conferidos no
Expediente, página 2 desta Revista.

Foto de divulgação da chapa em 2014

Eleições Sercon

Data: 25/maio/2017 (quinta-feira)
Horário: das 8h30 às 16h30
Locais:
1 ) Sede Administrativa do Sercon:
Rua 83 n° 121, Setor Sul. Goiânia-GO;
2) Sede do TCE-GO:
Av. Ubirajara Berocan Leite, 640, Setor Jaó
(Galeria de Exposição de Artes - Térreo).

Comissão eleitoral divulga regulamento para votação

CHAPA BATIDA: A votação é em
“chapa batida”. Na cédula, o eleitor
deverá marcar um X (xis) no quadrado
antes da nome da chapa única.
QUEM PODE VOTAR (art. 28 e
29 do Reg. Eleitoral combinado com
art. 2° do Estatuto): Os sindicalizados
em dia com as obrigações sindicais
que tenham representação jurídica
do Sindicato, ou seja, os servidores

Março de 2017

efetivos, ativos ou inativos, desde que
pertençam aos quadros Permanente
ou Suplementar do TCE e que estejam
filiados ao Sercon.
A Secretaria do Sercon fornecerá
listagem completa dos sindicalizados
aptos a votar que ficará disponível no
local de votação.
Caso não conste o nome do
sindicalizado na relação de votantes,
o voto será colhido em separado em
envelope contendo nome e o motivo
(arts. 41 e 49 do Regimento Eleitoral).
NÃO VOTAM: Servidores comissionados, pensionistas, servidores à
disposição, terceirizados, estagiários,
conselheiros, auditores, procuradores
de contas. Servidores que tiverem
dúvida sobre sua situação eleitoral
devem procurar o Sindicato antes da

votação.
DOCUMENTO DO ELEITOR: O
eleitor deverá apresentar documento
de identificação com foto.
O VOTO SERÁ CONSIDERADO
NULO: Se apresentar qualquer tipo
de rasura que dê margem a dupla
interpretação por parte da mesa apuradora; se apresentar inscrições de
palavras, desenhos ou quaisquer tipos
de manifestações alheias ao processo
eleitoral; se apresentar possibilidade
de identificação do eleitor.
APURAÇÃO: A apuração terá
início tão logo a urna esteja na sede
administrativa do Sercon.
Em caso de dúvida, o eleitor poderá procurar a Secretaria do Sercon
onde estão dispostas todas as atas e
procedimentos da Comissão Eleitoral.
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Espaço para divulgação da chapa

Por determinação do Regimento Eleitoral do Sercon, este informativo abre
espaço para que a chapa concorrente à Diretoria do Sindicato para o triênio 20172020 apresente suas propostas e demonstre aos eleitores os motivos pelos quais
devem comparecer às urnas no dia 25 de maio.
Como desta vez haverá chapa única, a Revista Sercon abre duas páginas
para a divulgação da Sercon Forte. O material produzido é de responsabilidade
da concorrente.

Foram muitas as conquistas...

● Unificação das entidades: Sercon, Sinficon e ASAP;
● Transformação do Jornal do Sercon em Revista Sercon;
● Homenagem a todos os ex-presidentes do Sercon,
com publicação de suas principais conquistas na Revista
Sercon;
● Melhorias no Clube: construção de quadra de areia,
pinturas, sauna, quadras, lanchonete, playground, área de
churrasqueira e recuperação das grades e traves do campo
de futebol;
● Relacionamento cordial e proveitoso com a direção
do TCE para a obtenção de conquistas aos servidores;
● Ampliação do financiamento consignado para 96
meses;
● Liberação do acesso ao portal Gestão de Pessoas
para aposentados, pensionistas
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● Flexibilização do horário de registro de ponto;
● Encaminhamento de pedido para o pagamento da
data-base nos três últimos anos;
● Data-base de 2015 a partir de agosto de 2016, retroativa a março/2016;
● Ajuizamento de ação sobre 10 meses remanescente
da data-base de 2015;
● Reajuste para os Técnicos de Controle Externo;
● Lançamento do Site do Sercon;
● Realização de Festa Junina em 2015, em parceria
com o TCM-GO;
● Progressão funcional por antiguidade para todos os
servidores ativos do quadro permanente;
● Incorporação da VPNI no novo PCS;
Março de 2017

Hora

do

Voto

● Pagamento de auxílio-alimentação e auxílio transportes;
● Pagamento do abono pecuniário referente a um
terço da licença-prêmio dos servidores;
● Alteração do Estatuto Sercon, incluindo a representação dos pensionistas e reduzindo a contribuição mensal
dos aposentados para 0,5% do salário base.
● Ampliação dos Convênios Sercon;
● Sorteio de diárias no Clube Náutico, de Caldas, e de
ingressos para o Baile de Carnaval da Fantasia, do Clube Jaó;
● Negociações com os planos de saúde, obtendo
sempre benefícios para os beneficiários do TCE;
● Alteração no contrato com o Plano de Saúde,
quanto à representatividade do Sindicato para com os
pensionistas, deixando explícito que são isentos da contribuição sindical.
● Inclusão do Diretor Jurídico e de Defesa Profissional
na composição da Diretoria Executiva;

Sercon
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● Apoio às 10 Medidas Contra a Corrupção do MPF;
● Realização dos tradicionais eventos do Sercon:
Exposercon, Porque se Cuidar Faz Bem!, Bazar da Mulher,
Chocolate Pode!, Bazar dos Namorados, Bazar dos Pais,
Torneio de Truco Pedro Jesuíno;
● Presentes para os sindicalizados em datas festivas,
como Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães e Dia das Mulheres;
● Organização da equipe do TCE-GO nas Olimpíadas
do Mercosul;
● Criação de novos eventos festivos, como a Feijoada
do Clube do Sercon;
● Participação na Comissão de Ética do TCE-GO;
● Realização de memoráveis bailes temáticos de finais
de ano: Baile de Máscaras, Anos 70/80 e Indiana
● Sorteio de valiosos brindes durante as confraternizações de final de ano, inclusive cruzeiros marítimos.
● Aquisição de terreno na avenida principal do Setor
Jaó para futura construção da sede administrativa própria.

As capas das revistas representam algumas das conquistas obtidas nos últimos três anos pela Chapa Sercon Forte

... e vamos conquistar mais!

● Buscar constantemente a recomposição, aumento
real de salário e valorização dos servidores do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás;
● Promover reuniões sociais periódicas para a socialização dos servidores, proporcionando a integração dos
aposentados, como forma de lazer e descontração, através
de eventos culturais, palestras, passeios ou excursões;
● Formar um cadastro de servidores doadores de
órgãos e sangue;
● Caracterizar os servidores efetivos do TCE-GO como
Carreira Típica de Estado;
● Alterar a denominação dos atuais Analistas de Controle Externo para Auditores de Controle Externo;
● Garantir representantes do Sercon em conselhos
e que sejam escolhidos em processo de ampla maioria ou
eleição, com a presença dos servidores do TCE-GO;
● Implantar o atendimento jurídico gratuito, relativo
a questões de trabalho, aos sindicalizados;
● Construir a sede própria no terreno adquirido no
Setor Jaó;
Março de 2017

● Promover cursos e intercâmbios com outras entidades e instituições de ensino, visando a realização de cursos
de pós-graduação, mestrados e doutorados;
● Realizar ciclo de palestras;
● Prestar contas mensais (publicação de balancetes e
balanço patrimonial anual, com parecer do Conselho Fiscal);
● Lutar por melhorias no Serviço de Qualidade de Vida
do TCE, como treinamento
de pessoal para o sistema
online do Ipasgo, sistema de
marcação de consultas informatizado e implantação
de protocolo de urgência e
emergência;
● Trabalhar para conseguir a Gratificação de
Incentivo Funcional;
● Pleitear a realização
de novo concurso público
para o TCE.
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Angélica Sucena Sebba

Ela é pura emoção!

A vida de Angélica Sucena Sebba
Gomide sempre esteve voltada a duas
coisas: família e trabalho. E a dedicação
a essas prioridades têm sido recompensadas, pois sua atividade profissional é
reconhecida tanto por colegas quanto
pelos superiores e a vida familiar sempre foi pautada pelo amor e carinho.
No final do ano passado, uma fatalidade que poderia ter arruinado toda
essa estrutura foi amenizada justamente graças à base que construiu ao longo
de toda a sua vida: família e trabalho!
O primeiro trabalho remunerado
de Angélica foi justamente no Tribunal
de Contas do Estado, em 1982. Depois
de passar a infância e mocidade em
Catalão, foi, como
era comum, para
a Capital estudar
e trabalhar. No interior, a vida era
pacata, com forte
presença do pai
e da mãe, mas as
pessoas tinham a
liberdade de ir e vir
sem se preocupar
tanto com a violência.
Em Goiânia,
formou-se em Ciências Sociais e sua
pós-graduação é na
área de Recursos Humanos. Por isso,
toda a vida atuou nessa área. Depois
de ser contratada, foi colocada à disposição do TCM e em seguida foi para
a Prefeitura de Catalão. Devolvida ao
TCE, conseguiu ser lotada no escritório

regional que havia na sua cidade natal.
Quando o escritório regional
foi extinto, foi aproveitada na então
Divisão do Pessoal. Sempre na área
de Recursos Humanos, logo assumiu a
chefia, que hoje tem o nome de Serviço
de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento de Políticas de RH.
CEREJA - Ela considera a implantação da avaliação de desempenho a
“cereja do bolo”, um passo profissional que o Tribunal deu para conhecer
melhor os servidores e valorizar as
competências de cada um. “Foi uma
conquista, um avanço que não pode
ser menosprezada”, disse.

Sobre o seu cotidiano, Angélica
garante que não se vê fazendo outra
coisa. O fato de gostar de lidar com
pessoas e ter a oportunidade de estar
com elas o tempo todo na sua atividade
facilita tudo. É evidente a alegria que se

E a jornada continua...

Angélica é casada com Aloísio
Pedro Gomide, com quem teve dois
filhos. O mais novo, Daniel, ajuda o
pai nos afazeres cotidianos como
comerciante, atendendo os
fazendeiros da região. O mais
velho, herdou o nome do meio
do pai, e foi justamente a causa da fatalidade citada no
início desta matéria.
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Pedro Antônio sofreu acidente
quando saía de Catalão em direção
a Goiânia na madrugada de 12 de
dezembro do ano passado. A perda, é claro, foi arrasadora para
Angélica e demais familiares.
Embora seja definitiva, ela conta com o apoio dos amigos para
se manter de pé e continuar
sua jornada.

estampa nela quando relata o relacionamento que tem com servidores de
todos os escalões. “O Tribunal sempre
foi um orgulho para mim, um trabalho
prazeroso, um presente de Deus na
minha vida”, resume, para depois fazer
uma pilhéria: “E ainda me pagam pra
isso...”
Quando fala
dos colegas, ela
volta a se emocionar. “Nunca
imaginei o quanto a s p e s s o a s
podem ser boas
no ambiente de
trabalho. Fiquei
impressionada
c o m a re a ç ã o
dos colegas pelo
que passei com
a perda do meu
filho. O carinho
e a emoção de
todos são coisas
que ficarão sempre guardadas
no meu coração”,
assinalou.
A natureza de sua atividade faz
com que Angélica conviva com todos os
servidores e ela faz questão de deixar
claro o quanto aprecia a todos. Mas faz
questão de destacar a admiração que
sente pelo profissionalismo do gerente
de Gestão de Pessoas, Renato Kronit. “É
um exemplo de colega e de chefe, que
incentiva e estimula o trabalho em equipe e valoriza quem trabalha com ele”.
MANIA – Enquanto falava com a
reportagem, Angélica se emocionou
várias vezes e a cada instante passava
as mãos nos cabelos. Daí a confessar
que essa é a sua mania boba não foi
difícil. Ela admitiu que sempre que está
nervosa, ansiosa ou pensativa, acaba
pegando no cabelo.
Março de 2017

Nova Sede

Projetos já estão prontos

O Sercon deu início aos preparativos para a construção da sede própria
da entidade na Av. Quitandinha, Setor
Jaó. Os projetos estão prontos e as primeiras providências foram a aferição
de medidas para a avaliação do que foi
previsto, iniciar sondagem, limpeza do
lote, retirada de entulhos, demolição e
definição de pontos de energia e água.

TI

Sercon
Revista

A previsão é de área construída
total de 246 metros quadrados, em
um pavimento. Haverá espaço para
Recepção, Departamento Sociocultural, Contabilidade e Financeiro, Sala de
Reunião, Área de Descanso e Cozinha.
O projeto também prevê área
para churrasco com 33 metros quadrados e espaço de recreação.

Por Marco Antônio Gomes de Oliveira

Crime cibernético com “a cara do Brasil”

Cada dia mais e mais equipamentos
em nossas casas estão se conectando
à internet, esse movimento não é mais
uma novidade e existe até um termo para
expressar este fenômeno: “internet das
coisas”, inclusive já discutimos este assunto
aqui na Revista Sercon.
Na maioria de nossos lares, equipamentos eletrônicos como computadores,
notebooks, celulares, smarTVs dentre outros se conectam à web por intermédio de
um único dispositivo: o roteador. E de olho
nesta realidade os malfeitores do mundo
digital tem cada vez mais tentado invadir
esse equipamento.
O motivo é muito simples, se o
hacker possui o controle do roteador,
imediatamente ele pode monitorar e controlar todos os aparelhos que a ele estão
conectados.
E este tipo de ataque tem se tornado
uma característica dos criminosos eletrônicos brasileiros segundo Dmirtry Bestuzhev,
chefe de pesquisa e análise da Kaspersky
Lab na América Latina.
Durante um evento de segurança de
nome Security Analyst Summit ocorrido
no inicio de abril deste ano o especialista
destacou esta forma de ataque como sendo
uma das preferidas dos hackers brasileiros.
Março de 2017

Nas palavras de Bestuzhev o golpe já possui
“a cara do país”.
Os usuários não se preocupam em
mudar a senha padrão do equipamento,
que por vezes é fornecida por fabricantes
pouco preocupados com segurança, facilitando sobremaneira a vida dos criminosos.
A responsabilidade em garantir a
segurança desse dispositivo é uma tarefa
que precisa ser desempenhada a quatro
mãos, segundo Bestuzhev. Os fabricantes
devem estar atentos a possíveis falhas
de segurança de seus equipamentos e
disponibilizar as correções de software
necessárias para o consumidor, que por
sua vez deve ser envolvido no processo de
atualização, tarefa não tão simples.
Normalmente os ataques possuem
duas finalidades,
uma delas é
que os dispo-

sitivos conectados a esse roteador passem
a exibir banners de publicidade e links
maliciosos, e neste tipo de invasão o hacker
lucra com os ganhos gerados por sistemas
como o Google Ads. Na outra forma os
criminosos tem a intenção de capturar
senhas, dados bancários e pessoais das vítimas. O resultado disso todos nós sabemos.
Neste momento você deve estar
se perguntando: “Como me protejo deste
tipo de ataque?”. Vamos a algumas dicas:
- Troque a senha padrão do seu roteador, e guarde-a bem, você irá precisar dela
novamente em outros momentos.
- Mantenha atualizado o firmware do
seu roteador, esta tarefa pode não simples
e recomendo o auxílio de um técnico.
- Muito cuidado com pop-ups que
saltam na tela e solicitam login e senha fora
do contexto. Melhor não arriscar.
- Utilize um bom programa antivírus.
Segundo especialistas eles conseguem
alertar quando houver algo de errado,
como desvio para sites falsos de banco
por exemplo.
A precaução ainda é uma boa barreira de defesa para esta situação e espero
que este artigo os auxilie meus amigos.
Até a próxima, um grande abraço e muita
sorte a todos.
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Chocofest
Ambiente especial,
sabor especial

Sercon
Revista

O Chocofest deste ano teve um
sabor especial pela comodidade que os
participantes - expositores e visitantes tiveram na Galeria de Exposição de Artes
do TCE-GO.
A feirinha facilitou a compra de ovos
e outros produtos de Páscoa no dia 11 de
abril, a quinta-feira que antecedeu a data
comemorativa.
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Controle Externo

Sercon
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Analistas do TCE-GO têm trabalho
reconhecido na Imprensa

Bruno Malaquias, chefe do Serviço de Edificações.
SISTEMA PRISIONAL – No
dia 28, foi a vez dos analistas
que atuaram na fiscalização do
Sistema Prisional serem destacados. Ampla reportagem assinada
pelo jornalista Galtiery Rodrigues,
também em O Popular, mostra as
vistorias realizadas em 2015 e em
fevereiro deste ano, mostrando
que a precariedade e irregularidades persistem.
O relatório técnico expressa
que os presídios goianos apresentam falhas que inviabilizam
a implementação de ações de
ressocialização dos presos. Os
analistas do Tribunal verificaram
que as instalações físicas e a
organização geral das unidades
prisionais visitadas apresentam
um estado de precariedade que
afeta todo o processo de cumprimento da pena.
Durante a apresentação da matéria
na sessão plenária, os conselheiros Sebastião Tejota e Saulo Mesquita, responsáveis, respectivamente, pela auditoria
de 2015 e pela inspeção atual, fizeram
questão de nominar os técnicos responsáveis, sob a coordenação da secretária
de Controle Externo Adriana de Moraes
e da gerente de Fiscalização Ana Paula
Araújo Rocha. Na primeira fiscalização,
a supervisão foi de Maria Delcy Meireles
Rocha e participação de Elizete Aparecida
de Oliveira e José Divino Lopes Franco.
Na segunda, os componentes da equipe
técnica foram os analistas Valdo de Souza
Filho, Hélida de Fátima Gontijo, Idelfonso
Bento da Silva Júnior e, novamente, José
Divino Lopes Franco.
Reprodução de infográfico de O Popular do dia 28 de abril

Reportagens publicadas
na imprensa goiana destacam
o trabalho das equipes técnicas
do TCE-GO. Em matéria no jornal
O Popular, do dia 25 de abril, os
analistas dos serviços de Fiscalização de Infraestrutura e Obras
e Serviços de Engenharia e Edificações do TCE-GO relatam as
irregularidades verificadas após
análise dos editais, demonstrando divergências entre projetos e
o que foi realmente orçado.
Segundo explicou a jornalista Andréia Bahia, em 5 de 23
obras da Agetop foram encontradas irregularidades que elevaram
em R$ 4,6 milhões o custo das
construções. As falhas foram
constatadas após a análise dos
editais de licitação, em que os
orçamentos previstos não eram
compatíveis com os respectivos
projetos, especificações técnicas
e preços de mercado.
A reportagem aborda a redução
de custos em obras do Estado como
resultado da fiscalização do TCE e cita
outros exemplos, como a construção do
Centro de Recuperação de Dependentes
Químicos (Credeq), em Itumbiara, e da
passarela para travessia de pedestres no
Km Zero da Rodovia GO-070, em frente
ao Hugol.

Praticamente todos os analistas e
técnicos dos setores de Engenharia do
TCE participaram, de alguma forma, das
fiscalizações que apresentaram esses resultados. A Gerência de Controle de Obras
e Serviços de Engenharia, atualmente, é
comandada pelo analista Gilney da Costa
Vaz, com o apoio do chefe do Serviço de
Infraestrutura, Ricardo Souza Lobo, e de

SERVIDORES DO TCE-GO

Reprodução de infográfico de O Popular do dia 25 de abril
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Lavajato, restaurante, nutricionista e fisioterapeuta

Sercon e Samaúma Restaurante
firmaram convênio para oferecer desconto de 10% para sindicalizados. O
restaurante fica pertinho da sede do
TCE, na Avenida Santos Dumont nº 625
Setor Santa Genoveva, quase em frente
ao antigo aeroporto.
Também foi firmado convênio com
a nutricionista Janaína Bueno Moraes
Magalhães para consultas, avaliação
antropométrica, plano alimentar personalizado e individualizado. O pagamento
pode ser feito pelo cheque convênio
Sercon e um desconto exclusivo de
20%. O consultório fica na Rua João de
Abreu nº192 Sala A 82, Ed. Aton Praça
do Sol, Setor Oeste, Telefone 3213-3211/
3215-1377.
Outra parceria foi com a fisioterapeuta Patrícia Teixeira, que atende na
Alameda Couto Magalhães, 1068, sala 4,
no Setor Pedro Ludovico. O pagamento
pode ser feito pelo cheque-convênio

Sercon, com desconto exclusivo de
20% para sindicalizados, familiares e
funcionários do Sercon. Agende pelos
telefones 3956-6037 e 9892-2380.
Mais um convênio: com a Lavajato
Clean Car, que fica na Rua 74 esq.c/
Rua da Divisa, Setor Jaó. A cada cinco
lavagens simples ou completa, ganhe
um DuchaCar no valor de R$ 15,00. Desconto de 5% para as lavagens. Ganhe de
brinde um lixinho de carro.

Palestra sobre Comunicação

A jornalista e colaboradora da Revista Sercon
Jaqueline Gonçalves Nascimento, diretora do Instituto
Leopoldo de Bulhões do
TCE-GO esteve recentemente
na Faculdade Senai para ministrar palestra com o tema
“Comunicação e Carreira:
Você sabe com quem está
falando?”. A aula foi ministrada para os alunos do quarto
período do curso de Gestão
Comercial.

Servidora quer
doar gatinhos

Quem gosta de bichinhos de estimação tem uma ótima oportunidade. É
que a analista Kellen Alves está doando
gatinhos para adoção. Segundo ela,
os gatos já estão castrados e o ideal é
adotar dois, pois já estão adaptados um
ao outro. “O Crioulo é muito dócil e a
Peluda pode ser adotada sozinha”, fala
com carinho dos bichanos.
Os interessados podem procurar
a Kellen pelo ramal 2130 no período
matutino ou pelo celular 9.9637-6790.
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Lucas Mendes concorre
a mais um prêmio

O filme Rima ao Trabalho (Verses
at Work), do cineasta goiano Lucas Mendes, de 24 anos, foi indicado para o Harlem International Film Festival. O filme
é um documentário/musical do rapper
Mailk Work e foi todo ambientado em
Nova York. Mesclando animação, videoclipe e rimas, o longa retrata os anos
90 e todo o cenário musical da época.
O festival, que ocorre em Nova Iorque, estava sendo realizado no momento
do fechamento desta edição da Revista
Sercon (de 4 a 7 de maio). No ano passado, o trabalho foi premiado em evento
de Los Angeles, na categoria Revelação
Internacional. O filme, coproduzido
pela produtora goiana Aploub Filmes
em conjunto com a TNP filmes e Afinal
Filmes, tem previsão de distribuição para
o segundo semestre deste ano.
Em tempo: Lucas é filho do analista
do TCE-GO Mauro Mendes de Oliveira.
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Sercon
Giro Social
Sede do TCE-GO iluminada de verde em abril
Revista

O TCE-GO aderiu ao movimento Abril Verde, proposto pelo
Ministério Público do Trabalho,
iluminando a sua sede em verde
durante todo o mês, escolhido por
ser o dia 28 de abril o “Dia Mundial em Memória das Vítimas de
Acidentes e Doenças do Trabalho”.
Além da iluminação especial,
um grande banner foi instalado
no átrio e foram promovidas palestras visando conscientizar os
servidores sobre a prevenção dos
acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais.

J udô

Tim é bicampeão com
patrocínio do Sercon

O analista de controle externo do TCEGO Walter Luiz da Paixão,
o Tim, sagrou-se bicampeão
na categoria Master VI, peso meio
-pesado da Copa São Paulo de Judô
Veteranos, Kata e Judô para Todos
2017. O evento foi realizado no dia 2
de abril na cidade de São Bernardo do
Campo, com a participação de atletas
de doze estados brasileiros.

O atleta vem se destacando na
categoria, com a obtenção inclusive
de conquistas internacionais, como o
vice-campeonato Mundial de Veteranos em 2016, ocorrido em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos.
Na medalha de ouro de São Bernardo, Tim, ou Waltão como também
é conhecido, teve o patrocínio do
Sercon.

Alba Dayrell é a nova presidente da Aflag

A escritora e musicista Alba Lucínia Dayrell,
ex-servidora do TCE-GO,
tomou posse na Presidência da Academia Feminina
de Letras e Artes de Goiás
(Aflag). A posse ocorreu
na sede da entidade no
dia 11 de abril, com a
presença de autoridades
do meio cultural. O Sercon
foi representado pela conselheira consultiva Vera
Lúcia Jardim.
Na oportunidade, o Coral do TCE-GO, antes de se apresentar, fez uma homenagem à ex-servidora que, em 2015, atuando como assessora de Gabinete,
sugeriu ao então presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Carlos
Leopoldo Dayrell, que desse condições para a formação do coral.
Março de 2017
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F inanceiro
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Revista

Balanço aprovado em Assembleia

Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 25
de abril aprovou o Balanço
Financeiro do Sercon, relativo ao ano de 2016.
Na foto após a reunião, o presidente Marcos
Perillo e os diretores Rosemária Alencar, Lilianne
Miguel e Luciano da Silva
Barros, além dos conselheiros Marcos Mendes,
Marília Quintanilha e Vera
Lúcia Jardim.

Memória

Morte de ex-primeira-dama comove TCE

O título de ex-primeira-dama pode
ser usado de várias formas quando se fala
em Sônia Santillo e o Tribunal de Contas.
Primeiro por ter sido ela esposa de Henrique Santillo, ex-governador e ex-presidente do TCE, daí a ligação com o órgão
fiscalizador. Mas não para por aí, uma vez
que Dona Sônia, como era conhecida, era
mãe da conselheira e também ex-presidente do Tribunal, Carla Santillo.
Além da conselheira Carla, são
filhos do casal Santillo a médica pediatra Elídia, o servidor Virgínio (Gino), o

diretor da Assembleia Legislativa Carlos
Henrique e a servidora do Senado Federal Sônia Mirim.
Quando primeira-dama do Estado,
entre os anos de 1987 e 1991, Sônia Santillo esteve à frente de vários programas
de assistência social, especialmente com
foco em moradia popular e distribuição
de alimentos. O governador Marconi
Perillo decretou luto oficial em Goiás
por três dias em sinal de pesar pelo
falecimento de Dona Sônia.

O Poeta Caipira se foi

Um dos grandes colaboradores do
então Jornal do Sercon, escritor, músico,
radialista, farmacêutico e servidor aposentado do TCE-GO, morreu no dia 10 de
março, em Goiânia. Trata-se de Espedito
Sanaiotti de Andrade, ou simplesmente
Mestre Andrade, o Poeta Caipira, como
era chamado nos meios culturais e entre
os colegas.
Nascido em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ainda jovem formou sua
primeira dupla com o irmão: Andrade
e Andradinho, “os irmãos da viola”.
No rádio, trabalhou em várias cidades
mineiras, paulistas e goianas.
Passou a trabalhar no TCE e quando
se aposentou dedicou-se a escrever causos, trovas, poesias, pilhérias e curiosidades
sertanejas, tendo reunido várias dessas histórias nos livros Caipira e Caipirices,
publicado em 2001, e Mensageiro do Sertão, em 2010.
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do
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Os flagras do bimestre...

Ronaldo Paschoal e sua Simone; Suzie Cabral; Camila Teles; Eurico Filho e Deila Peu; Gean, Pérsio e Maria
José; Nelson Mendes; Caiá e Ricardo; Zilah Sebba; Adriana Moraes e Lília Lúcio com a mãe.

Prêmios de R$ 6.455,92
e R$ 12.911,84 (acidente)
* Para aumentar o benefício ou outras informações, ligue 3218-6794

