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TCE-GO/Sercon ganha 11
medalhas na OTC Verde
5 de Ouro
4 de Prata
2 de Bronze
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Capa
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A capa desta edição da Revista
Sercon é dedicada à festa de
confraternização de final de ano
dos servidores como mensagem de
esperança para um 2020 repleto
de realizações e de muita união
entre os servidores do TCE-GO

IPTU

Sercon e Serviço de Bem-Estar do TCE-GO
promoveram, em parceria, duas caminhadas no
ambiente do Tribunal

Perdemos três companheiros desde a
última edição da revista: Rosa Jardim,
Natal Damião e Leovegildo Rodrigues

10-12 OTC V

Sercon obteve
isenção do IPTU
sobre sua sede
própria no Setor
Jaó. Requerimento
feito em 2017 teve
acolhida da Secretaria
Municipal de Finanças
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Projeto de lei espera definição na Assembleia

A revisão geral anual
dos salários, relativa a 2019,
vai depender das tratativas a
serem realizadas pelos poderes e órgãos do Estado. Essa
foi a manifestação do presidente do TCE-GO, conselheiro Celmar Rech, por meio do
Despacho n° 770/2019, que
trata de apreciação do pedido feito pelo Sercon quanto
ao encaminhamento à Assembleia
Legislativa de projeto de lei concedendo a data-base deste ano.
No despacho, assinado em
23 de agosto, o presidente Celmar
reconhece a legitimidade do pleito,
assegurado pela própria Constitui-

ção Federal e legislação pertinente,
“com vistas a compensar as perdas
salariais oriundas do processo inflacionário”, mas destaca a necessidade
de “existência de recursos orçamentários, financeiros e as previsões da
Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Rech informou que submeteria o requerimento à
apreciação do Plenário e que
daria andamento ao feito,
“após a conclusão das tratativas que costumeiramente
ocorrem de forma conjunta
e concertada com os demais
poderes e órgãos do Estado”.
Em 17 de setembro, o
processo foi encaminhado à
Assembleia Legislativa, onde recebeu parecer favorável da Comissão
Mista, estando, desde o dia 1º de
outubro com a Comissão de Constituição e Justiça.
O número do processo em tramitação na Alego é 2019005517.

Meritocracia

O Sercon encaminhou ofício
ao presidente do TCE-GO, conselheiro Celmar Rech, solicitando
mudança no critério de nomeação
do diretor jurídico da Corte. O sindicato constatou que a função não
vinha sendo exercida por servidor
efetivo do quadro de pessoal.
No documento, o Sercon argumenta que o Tribunal passa por um
momento de renovação da gestão
significativo para os servidores,
na medida em que esperam uma
maior valorização dos quadros de
pessoal, com o estímulo ao seu
desenvolvimento profissional, e
o estabelecimento de política de
meritocracia para o preenchimento
dos cargos diretivos e cumprimento das normas por parte da administração.
O Sindicato já havia pedido, no
início do ano, a designação de servidor efetivo para o cargo de diretor do Controle Interno do TCE-GO,
que foi atendido por meio do artigo
9º da Resolução Administrativa n°
Dezembro de 2019
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Sercon quer Jurídico como no Controle Interno

A servidora efetiva Lana de Castro
assumiu a Divisão de Controle Interno

10/2019, relatada pela conselheira
Carla Santillo.
O novo pedido requer que a
nomeação para a Diretoria Jurídica
siga os moldes do que ocorre na

GNA
VIVA BEM
Produtos naturais
saudáveis

Divisão de Controle Interno, “em
obediência às normas e os princípios constitucionais que preconizam a valorização das carreiras,
com a profissionalização e prestígio
do quadro de servidores da Corte
de Contas”.
Neste sentido, solicitou a Presidência do TCE-GO que, dentro
da sua competência e prerrogativa
legal e regimental, atue no sentido
de fazer as sugestões de alteração
normativas necessárias a fazer com
que o Diretor Jurídico seja oriundo
do quadro de servidores da casa.
O pedido está em tramitação
na Corte de Contas.

Av. Quitandinha 367
Setor Jaó (em frente o Sercon)
@gnavivabem
(62)98261-5062
Desconto de 3% à vista no checkout do GNA
ou preços normais com pagamento do cheque
convênio Sercon, exceto nos produtos de promoção
anunciados. Garantimos a experiência, entrega,
confiança, atendimento, negociação e troca.
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Governo quer apertar o cinto do servidor
Agência Brasil

O governo federal
apresentou ao Senado
propostas de emendas à
Constituição (PEC) que mudam os pactos Federativo,
Emergencial e dos Fundos
Públicos. Dentre as consequências das novas regras
está a redução de despesas
obrigatórias, principalmente com o funcionalismo público.
Caso aprovadas, as propostas levarão a uma reestruturação
profunda do Estado brasileiro.
Em relação ao funcionalismo
público, tanto a PEC do Pacto
quanto a Emergencial pretendem proibir reajustes, criações
e reestruturações de cargo, realização de concursos públicos e
criação de verbas indenizatórias
durante o estado de emergência
fiscal. O reajuste do salário mínimo também estaria limitado à
inflação durante esse período. As
PECs precisam de 308 votos na
Câmara e 49 no Senado em dois
turnos para serem aprovadas.
A impressão que dá é que
o servidor está sendo escolhido como bode expiatório para
pagar a conta do déficit público
brasileiros. Se aprovadas, as PECs
estarão violando uma série de
direitos conquistados ao longo
de décadas, trazendo prejuízos
não somente ao servidor público, mas, principalmente, à
sociedade brasileira.
STF
As PECs podem invalidar o
entendimento da maioria dos
ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) que havia iniciado
votação, quanto à constitucionalidade da redução da jornada
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de trabalho e do salário de servidores públicos proporcionalmente. O julgamento começou

1
2

3

na sessão do dia 22 de
agosto. No entanto, após
dez votos proferidos, com
maioria pela inconstitucionalidade, o julgamento foi
suspenso para aguardar o
último voto, do ministro
Celso de Mello, que não
participou da sessão por
motivos de saúde. A nova
data do julgamento não estava
marcada até o fechamento desta edição da revista.

Veja algumas das medidas que afetam o
servidor público
Redução temporária (até 12
meses da jornada de trabalho,
com redução proporcional de
salários e subsídios. Medida
valerá por dois anos

Proibição de aumento da despesa com pessoal e pagamento
de qualquer vantagem com
parcela devida nos 180 dias
do final do mandato do presidente, governador ou prefeito,
ou em período posterior, de
parcela indenizatória ou retroativa sem lei, ou extensão
de vantagem com base em interpretação administrativa ou
decisão judicial não transitada
em julgado.
Suspensão, durante dois anos,
de progressão e da promoção funcional em carreira de
agentes públicos, incluindo
os de empresas públicas e de
sociedades de economia mista,
que recebem recursos públicos
para pagamento de despesas
de pessoal ou de custeio.

4
5
6
7
8
9

Vedação de aumento do valor
de benefícios de cunho indenizatório destinado a agentes
públicos e seus dependentes.
Proibição, por dois anos, de
concessão, a qualquer título,
de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a servidores públicos.
Proibição, por dois anos, de
criação de cargo, emprego ou
função que implique aumento
de despesa.
Proibição, por dois anos, de
alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa.
Proibição, por dois anos, de
realização de concurso público,
exceto para as reposições.
Proibição, por dois anos, de
criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos,
verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza
a servidores públicos.

Fonte: Valor Econômico
Dezembro de 2019
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Por
Marcos Pinto Perillo

Estamos de portas abertas

Imagine qualquer órgão público onde não existisse a figura do
Sindicato. Será que a administração, por iniciativa própria,
ficaria procurando saber
onde estão os direitos dos
servidores ou que benefícios outras categorias
têm que não estão contempladas na carreira? Ou
será que bastaria que um
servidor, individualmente,
protocolasse um requerimento e, pronto, o benefício seria
atendido?
É importante perceber
que foram muitos os benefícios e direitos conquistados
nos últimos anos pelos
servidores do Tribunal de
Contas do Estado. Todos
eles, todos, resultantes de
ações diárias enérgicas e respeitosas do Sindicato dos Servidores. E,
é bom que se diga, a maioria dos
resultados obtidos pelo Sindicato
para seus filiados acabam beneficiando a categoria como um todo.
A ação sindical do Sercon segue uma estratégia estabelecida
pela diretoria da entidade, desde
a primeira gestão. E, como não se
trata de segredo, revelo aqui como
trabalhamos: a primeira medida é
deixar claro à alta administração
– Presidência, Conselheiros, Conselheiros Substitutos, Secretários
e demais gestores – que nosso
objetivo maior, como servidores
públicos, é prestar um serviço que
atenda aos anseios da sociedade.
No caso do TCE-GO, é preciso
que o órgão exerça o controle externo, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão das políticas
e dos recursos públicos, em prol
da sociedade. O Sercon, dentro de
suas limitações institucionais, tem
Dezembro de 2019

procurado propor ações e estratégias de trabalho e, evidentemente,
expor a necessidade das melhores
condições de trabalho possíveis
para que os servidores possam
atuar plenamente. E tudo isso perpassa pelos direitos e benefícios
que tanto buscamos no dia a dia.
O Sercon tem feito um intenso
trabalho de bastidores, fazendo
constantes visitas aos setores estratégicos do Tribunal, inclusive
aos gabinetes dos conselheiros,
sempre com muito respeito, levando argumentos jurídicos, números
e estatísticas, no sentido de convencê-los sobre a legitimidade e
legalidade dos pleitos.
As conquistas dependem também de um esforço conjunto da
diretoria da entidade e de alguns
parceiros estratégicos. Um deles,
sem dúvida, tem sido a Assessoria
Jurídica do Sercon. Temos a nosso
dispor um escritório tarimbado

com a administração pública em
Goiás, que conhece a fundo o Direito Administrativo e, mais do que
isso, tem larga experiência com o
sindicalismo no serviço público do
nosso Estado.
Um exemplo evidente da
importância do trabalho da Assessoria Jurídica foi na conquista
do pagamento da diferença da
conversão de Cruzeiros Reais
para URV. Como participou
ativamente de processo
semelhante pelo Sindicato
dos Servidores do Ministério Público Estadual, nossa Assessoria
estudou a situação do TCE-GO e
concluiu que também tínhamos
esse direito. Ou seja, foi ela quem
nos procurou com a solução.
É claro que a partir da descoberta do direito, o processo foi
construído com muita pesquisa e
estudo jurídico, levando em conta
a situação específica do TCE. Pois
bem, obtivemos a conquista e
quando tudo estava pacificado,
houve a suspensão do pagamento
e foi necessário acionar novamente
a Assessoria Jurídica, que teve mais
uma vez atuação imprescindível
para a retomada do pagamento.
Estamos cientes de que alguns
servidores do Tribunal ainda não
sabem que as conquistas são fruto desse árduo trabalho. Por isso,
aproveito esse informativo para
convidar os colegas, sindicalizados
ou não, para nos conhecer melhor.
Folheiem as várias edições da
nossa revista e venham até nossa
sede para um bate papo: estamos
de portas abertas, inclusive para
novas ideias e propostas!
No mais, estamos terminando
mais um ano e torcendo para que
2020 venha com muita paz e sabedoria para todos nós.
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A toga caía bem no
Dr. Leovegildo

Tem umas pessoas que
nasceram pra usar toga. Se não
pelos conhecimentos jurídicos,
pelo menos por se apresentarem elegantes ao usá-la. Pois
bem, o Dr. Leovegildo Rodrigues
se encaixa nas duas situações.
Se já era um senhor robusto no
dia a dia, tornava-se enorme
ao usar a capa quando atuava,
na condição de substituto de
conselheiro, nas sessões de
julgamento do TCE-GO.
A aparência de austeridade
do Dr. Leovegildo terminava assim
que ele começava a relatar. Conciso e pragmático, embora falasse
devagar, resolvia as matérias sob

sua responsabilidade rapidamente e, sempre que podia,
dava um toque de humor em
suas intervenções.
Leovegildo Rodrigues
se foi aos 87 anos de idade
no dia 3 de julho de 2019.
Nascido em Ipameri, ele
ingressou no TCE-GO em
1953, no cargo de Assessor
Administrativo, vindo a se
tornar Auditor no ano de
1967 até aposentar-se em
1999, ano em que foi agraciado com a Medalha do
Mérito Rui Barbosa. Passou a
advogar após a aposentadoria.
Deixou esposa, cinco filhos,

12 netos e quatro bisnetos. Dos
filhos, três são advogados; e
dos netos, dois.

Também perdemos seu Natal e a Sônia Jardim
Seu Natal, como era conhecido,
atuou no TCE-GO de setembro de
1976 até se aposentar no Serviço
de Remessas Postais em 9 de
julho de 1993. Atuou também

Fotos: Dicom/TCE-GO

A família teceana perdeu o
colega aposentado Natal Damião,
que morreu em Goiânia no dia
26 de setembro de 2019, antes
de completar 90 anos de idade.
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nos serviços de Transportes e de
Relações Públicas. Nossos sentimentos às colegas Margareth e
Mércia.
SÔNIA
A colega aposentada Sonia
Maria Medeiros Jardim Braga
morreu no dia 6 de outubro. Sônia ingressou no TCE-GO em 16
de setembro de 1976, onde atuou
até sua aposentadoria, em 20 de
outubro de 2003, na 2ª Divisão
de Fiscalização.
Ao longo da carreira trabalhou em diversos setores:
Coordenação de Fiscalização
Municipal, Serviço de Cadastro e
Informação da Divisão de Pessoal,
Divisão de Fiscalização Financeira de Empresas Econômicas
(DFFEE), Serviço de Orçamento
e Finanças e Divisão do Pessoal.
Dezembro de 2019
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TJ-GO mantém reajuste de 2017

A corte especial do Tribunal de
Justiça de Goiás negou o pedido de
liminar contra o reajuste dos servidores do quadro suplementar do TCE-GO
relativo à revisão geral (data-base) do
ano de 2017. Na decisão, o próprio relator, desembargador Gerson Santana,
reconheceu seu equívoco anterior e
votou pela negativa da liminar, acatando os argumentos do Sercon e do

TCE-GO, reconhecendo que não estão
presentes os requisitos legais para suspender a lei, tendo sido acompanhado
pelos demais desembargadores.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) foi proposta pelo Ministério Público do Estado, alegando vício
formal no procedimento que levou à
aprovação do texto. O MP-GO entendia que o texto ampliado pelo então

O presidente Marcos Perillo e o diretor
Rodrigo Forti assistiram a sessão da
corte especial do TJ-GO

Aposentadorias

Fotos: Sercon

deputado Lincoln Tejota, alterava a
proposta encaminhada à Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás pelo
presidente TCE-GO, a quem reservavase a iniciativa para tal.
O julgamento foi acompanhado
pelos advogados Luiz Antônio Rotoli
e Juscimar Ribeiro e pelos diretores
do Sercon Marcos Perillo e Rodrigo
Forti. O mérito do processo ainda será
analisado em outro momento.

Sercon pede uniformidade de entendimentos

Assessor jurídico do Sercon, Juscimar
Ribeiro, e o advogado Luiz Antônio Rotoli
Dezembro de 2019

Em ofício protocolado ao
presidente do TCE-GO, o Sercon
solicitou a uniformização do entendimento da Corte de Contas acerca da aposentadoria de
servidores do Estado de Goiás.
Dentre as atribuições do Tribunal,
dispostas em sua Lei Orgânica e Regimento Interno está a de apreciar,
para fins de registro, a legalidade dos
atos de concessão de aposentadorias, reformas, transferências para
a reserva, pensões, exonerações e
demissões, dos órgãos da administração pública estadual.
Cabe ao Tribunal analisar os atos
de pessoal, tendo sido proferidos diversos julgados, onde são firmados os
entendimentos acerca da apreciação
da legalidade desses atos. O Sindicato
argumenta que falta a fixação de uma
uniformização dos entendimentos

formulados pela Corte de Contas
quanto ao registro dos atos de aposentadoria.
Segundo o assessor jurídico do
Sindicato, Juscimar Ribeiro, “essa
situação de divergências de entendimentos tem sido verificada ao tratar
dos processos de aposentadoria de
seus próprios servidores, em que
temos tido casos semelhantes, já
julgados e com as aposentadorias
já registradas, sendo tratados com
interpretações distintas aos entendimentos anteriores”.
Neste sentido, o presidente do
Sercon, Marcos Perillo, solicitou que
o presidente do TCE-GO sugira as alterações normativas necessárias para
a uniformização, aplicando as normas
de forma clara e isonômica, para dar
segurança jurídica aos jurisdicionados
e aos servidores.
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Piano, coral e feirinha

Fotos: Dicom/TCE-GO

Este ano a comemoração do
Dia dos Pais no Tribunal de
Contas do Estado foi no dia 7 de
agosto, tendo como atração a
música do pianista Ygor Vieira,
ex-corista no Coro Sinfônico
Jovem de Goiás e apresentação
do Coral do TCE-GO.
A programação do Dia dos
Pais, promovida anualmente
pelo Sercon, contou com
a tradicional exposição de
artesanato, produtos de
decoração, óculos, relógios,
carteiras, roupas, cosméticos,
sapatos, semijoias, comidas
naturais, doces e bombons.

8

Dezembro de 2019

Saúde

Sercon
Revista

Caminhada do Bem-Estar

Fotos: Dicom/TCE-GO

O Serviço de Bem-Estar do
TCE-GO e o Sercon promoveram
este ano duas edições da Caminhada do Bem-Estar. A primeira
durante as comemorações de
aniversário do Tribunal, no início
de setembro e a segunda durante
a Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho (Sipat),
em outubro.
Realizadas no perímetro interno do TCE-GO, com supervisão
da professora Viviane Brum, a
atividade envolveu cerca de 150
participantes nas duas oportunidades. O Sercon presenteou os
primeiros inscritos com camisetas
estilizadas.

Dezembro de 2019

Dois dias de atividades
físicas com grande
participação dos
servidores e até
membros do TCE-GO
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Onze medalhas, sendo cinco
de ouro, quatro de prata e duas de
bronze. Esse foi o saldo da delegação do TCE-GO/Sercon que ficou
com a 12ª colocação geral de 28
participantes da 8ª Olimpíada dos
Tribunais de Contas, a OTC Verde.
O evento esportivo foi realizado
de 14 a 19 de outubro em Manaus
O TCE do Rio Grande do Sul foi
campeão pelo segundo ano consecutivo, enquanto a equipe anfitriã
(TCE-AM) ficou com o segundo
lugar e o TC-DF com o terceiro. Para
o delegado do TCE-GO, Dickson
Souza, “a performance da equipe
goiana foi excelente, levando em
consideração que éramos apenas
22 atletas inscritos”, disse, comparando com outras equipes. A
delegação campeã, por exemplo,
contou com 66 participantes, Amazonas com 118, Distrito Federal
com 64, Santa Catarina 48 e Rio de
Janeiro, 46.
No encerramento do evento, o
presidente do TCE-RN, conselheiro
Poti Júnior, anunciou a realização
da próxima olimpíada para 2020,
em Natal.

Fotos dos atletas e do TCE-AM

TCE-GO/Sercon ganha onze medalhas

Simultaneamente
à realização
dos jogos foram
promovidos
dois grandes
eventos técnicos,
o 4º Congresso
Governança e
Controle Externo
e o 2º Simpósio
Internacional sobre
Gestão Ambiental
e Controle de
Contas.
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Fotos dos atletas e do TCE-AM
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Veja o quadro de
medalhas dos goianos
8ª Olimpíada dos Servidores
(OTC Verde), 14 a 20/10/2019
Manaus-AM

MEDALHA

ATLETA

MODALIDADE

Ouro

Viviane Brum

Natação Crow Fem.

Viviane Brum

Natação Borb. Fem.

Viviane Brum

Natação Costas Fem.

Viviane Brum

Natação Peito Fem.

Viviane, Liliane Xufi, Liliane Chuahy e Olga

Natação Revez. Fem.

Viviane, Olga, Léo Rocha e Cláudio Márcio

Natração Revez. Misto

Nelson Mendes

Natação Costas Masc.

Carmem Júlian

Corrida 5 Km Fem.

Ricardo Lobo e Valteir

Truco livre

Viviane, Liliane Xufi, Nelson e Mauro

Natação Revez. Misto

Inocêncio Leite

Dama livre

Prata

Bronze

Dezembro de 2019
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Quero agradecer a todos por esses
dias maravilhosos que passei com vcs em
Manaus! Estou voltando com um sorriso
de orelha a orelha por tanta energia boa
que recebi... o TCE precisa tanto desses
laços de afeto que estamos construindo!
Contagem regressiva pra Natal...
Valeu atletas, acompanhantes
e todos os que não puderam ir, mas
enviaram boas vibrações pra nós. Gratidãoooo!!!
Giselle Gonçalves

Que todos nós tenhamos cada vez
mais a vontade de representar nosso TCE
e nosso Estado, que não deixemos esse
espírito da esportividade e representatividade de forma alguma desfalecer!
Que possamos de alguma forma
contagiar outros atletas e os incentivar
a participar também!
Que não fique somente nas caminhadas, mas que se promova e incentive
outras modalidades também, como
vôlei, tênis de mesa natação outras modalidades (Jaó é nosso vizinho).
Que se promovam jogos com os TCs
vizinhos (TCM, TCU e TC-DF). Quem sabe
contagie colegas e surjam vários atletas!
Denize Faleiro

Fotos dos atletas e do TCE-AM

Será que foi bom? Veja alguns depoimentos

Equipe maravilhosa! Obrigada pelo
apoio, incentivo e o carinho de todos!
Feliz por fazer parte dela, agradecimento
ao TCE-GO, à Sercon e ao nosso delegado
Dickson! Que venha Natal 2020!
Carmen Júlian

Que este espírito de alegria contagie a todos nós e faça brotar o sentimento de irmandade entre os teceanos!!
Dickson de Souza
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A delegação de atletas do TCE-GO/Sercon esteve com o presidente do Tribunal, conselheiro Celmar Rech, no dia 31 de outubro,
para agradecer o apoio e relatar como foi a participação da equipe
na 8ª Olimpíada dos Tribunais de Contas. Capitaneada pelo presidente do Sercon, Marcos Perillo, e pelo delegado Dickson de Souza,
os atletas presentearam o presidente Celmar com uma medalha de
participação nos jogos.
Rech agradeceu a visita e ressaltou a importância da atividade
esportiva para o congraçamento entre as pessoas. “Vocês levaram
o nome do nosso tribunal e do nosso estado para esse evento e nos
representaram com muita dignidade”, afirmou.
O presidente reconheceu ser um desafio para os próximos anos,
tanto para a administração do TCE-GO como do Sindicato, promover a
união entre todas as categorias de servidores, para que mais pessoas,
principalmente os mais jovens, também se interessem pela atividade
e venham a reforçar a equipe nos próximos jogos.
Dezembro de 2019

Fotos: Dicom/TCE-GO

Presidente Celmar recebeu os atletas após os jogos
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Por Jaqueline
Gonçalves do Nascimento

Sobre semear e colher

Em sentido simplificado, uma parábola
refere-se a uma metáfora extraída da vida cotidiana ou da natureza. Parábolas são histórias
da vida real, geralmente com um significado
claro, uma verdade (?) fundamental. Mesmo
aqueles que não são cristãos, já devem ter
ouvido falar da parábola do semeador, em que
Jesus ensina aos discípulos sobre as sementes
que caem em diferentes tipos de terreno.
Para mim, as parábolas têm esse poder
de nos levar a reflexão e também de permitir
que nos encaixemos hora ou outra, em um
local ou personagem da história. Permitamme, caro leitor e querida leitora, propor uma
reflexão sobre nós, humanos, e esta parábola.
As pessoas são a semente? Podemos ser a
terra? Ou ainda, o papel do semeador pode
estar em nosso script da vida?
Gosto de pensar que somos como sementes. Somos sementes especiais. Mágicas.
Guardamos o gérmen de ser quase tudo o
que quisermos. Certo dia, alguém quis ser
pássaro. Demorou. Mas, hoje temos o avião.
Outro desejou ser peixe. E lá estão máscara
de mergulho, tubo de oxigênio, pés-de-pato.
E quantos disseram: “Vou ser bom”. E assim
se tornaram. Ou então: “Enfrentarei o medo”.
E viraram heróis.
Cada um de nós tem uma semente dentro do peito que diz quem somos de verdade. A
nossa melhor e mais nobre versão. Em projeto.
Não de fato. Aquele “eu” que gostaríamos de
ser na frente de todo mundo, ou que só mostramos em partes. Timidamente. Por detrás de
máscaras e véus. Não em sua inteireza. Um ser
que ainda não é. Mas que busca sua perfeição:
ser, simples e absolutamente, humano
Pensando dessa forma, quais seriam as
suas sementes? A qualidade delas? Vão dar
flores e frutos ou ervas daninhas?
Por outro ângulo, nosso corpo é solo
fértil. Nosso coração é terra estranha e desconhecida. Muitas vezes não estamos preparados
para que as sementes de vida possam germinar
e se tornarem plantas fortes e resistentes.
Certamente conhecemos alguém (pode ser
até nós mesmos), que tem o solo do coração
pedregoso, até recebem bem as sementes de
vida lançadas em sua alma, mas ainda não
estão preparadas para superar a forte luz e o
calor das intempéries da existência humana.
Em muitas situações, nosso coração está cheio

Especialista em correção de cor
Avenida T-4, nº 439, Sala 2, Setor
Bueno - @pedrodonatohair
(62) 99137-7111
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“A vida é aquilo que acontece enquanto
fazemos planos para o futuro. Desfrute
cada momento de sua vida.”
John Lennon

de pedras, consequentemente possui pouca
terra fértil. Assim, as raízes do amor não conseguem se firmar e sugar a nutrição necessária
para que a planta nascida dessa semente boa,
cresça forte e frutifique.
Um coração duro mostra-se inflexível,
cheio de verdades próprias, soberbo e sem
humildade. Interessante e coincidentemente
a palavra humildade tem origem no grego,
e sua fonte foge um pouco do sentido que
conhecemos hoje. A palavra que originou
“humildade” foi a grega humus, que significa
“terra”. Este mesmo vocábulo da antiga Grécia
também deu origem às palavras “homem” e
“humanidade”. Expressando inicialmente “terra fértil” e “criatura nascida da terra”, se desenvolveu até ter o conceito contemporâneo.
“Humilde”, é bom que se diga, tem a mesma
origem em humus, e vem do grego humilis,
que significava literalmente “aquele/aquilo
que fica no chão”. A parábola do semeador
descreve quatro tipos de solos, que apontam
para quatro tipos de coração, nos três tipos de
solo em que a semente ficou improdutiva, ela
enfrentou a resistência dos homens, das aves,
das pedras e dos espinhos. Mas, no solo fértil
a semente encontrou acolhida e espaço para
crescer e frutificar.
Pensa comigo, tudo o que fazemos, falamos, tudo que “colocamos para fora de nós”
são sementes que semeamos nos terrenos ao
nosso redor, ou seja, nos corações e nas vidas
das pessoas que nos rodeiam, na escola, no
trabalho, em casa, qualquer um que entre em
contato conosco.
Em outra nuance da vida, queremos
colher alegria e felicidade. Mas, será que estamos sendo semeadores de alegria e felicidade
no dia a dia? Queremos uma conta bancária
saudável. Mas nos esforçamos para cuidar dos
nossos ganhos e gastos? Reclamamos de um
problema. Mas estamos, verdadeiramente,
fazendo o que está ao nosso alcance para
solucioná-lo?
Uma lei inconteste é aquela que, numa
licença poética, diz que você colhe o que semeia. É também conhecida como lei de causa e
efeito: o que nós damos ao universo é o que o

universo nos devolve. As maravilhas dessa vida
digital que temos permitem que o número de
sementes que recebemos tenha se ampliado
vertiginosamente. Do mesmo modo que o
número de sementes que podemos semear.
A vida nos desafia a cada dia. Inúmeras
vezes queremos que tudo ocorra conforme
nossos desejos, porém ela é repleta de polaridades, de desvios, de pedras, de tempestades,
de trovoadas, absolutamente necessárias
para o nosso crescimento. É impossível que
uma planta cresça com raízes fortes e troncos
maciços sem que a natureza faça a sua parte,
alternando sol, chuva, vento… Igualzinho a
nós, é impossível que cresçamos felizes, equilibrados e harmonizados sem os sofrimentos
e as quedas. Isso parece contraditório, mas faz
parte da nossa natureza. Só podemos compreender o que é felicidade, reconhecendo que só
há o dia se houver também a noite, só existe o
amor porque também existe o ódio e a indiferença, só existe a vida porque ao final de nossa
existência nos confrontamos com a morte…
Nós também podemos colher frutos
abundantes a partir de todas as nossas
experiências, tanto as boas quanto as más,
todas são importantes e servem para o nosso
crescimento.
Na virada do ano, a grande maioria faz
pedidos e assume alguns propósitos. Lançamos
sementes de esperança e aguardamos ansiosamente os frutos. Entre os afazeres diversos,
os sonhos tornam-se menores e inferiorizados
diante da complexidade da vida moderna. O
grande desafio é renovar-se constantemente.
Afinal, somos seres inacabados. Reconhecer
que não estamos prontos é o grande passo
para não parar a jornada a qualquer instante.
Seremos felizes quando formos como
semente, solo, semeadores e jardins, cuidando de si, dos outros e do planeta com amor e
dedicação, como fazem os jardineiros como
Rubem Alves e tantos outros.
E você? Como vai o seu jardim? O perfume das suas flores? A diversidade das suas
plantas? A sua abertura para que os pássaros
repousem nos seus galhos?
Saúde, paz e ... luz!
Dezembro de 2019
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Ao som da banda Groove
Quintal e do DJ Alfredo, mais
de 300 sindicalizados do Sercon
e convidados dançaram e se divertiram na passagem do dia 23
para o 24 de novembro até quase
amanhecer.
A festa de confraternização
de final de ano do Sindicato dos
Servidores do TCE-GO teve como
ponto alto o sorteio da viagem
de cruzeiro marítimo pela costa
brasileira para duas pessoas,
quando o conselheiro Kennedy
Trindade tirou da urna o nome do
associado David Pedroso de Morais. Também foram distribuídos
outros 22 valiosos brindes como
um quadro de Siron Franco, doado pela vereadora Dra. Cristina,
e dezenas de outros oferecidos
pelo Sercon e empresas conveniadas: bicicleta, cafeteiras,
chopeiras, adegas e voucher de
supermercado.
Os convidados também tiveram vez este, ganhando kits
empório, cestas de chocolate,
combustível, fritadeira e alinhamento de veículo.
Veja, nas próximas páginas,
alguns flashes dessa festa que vai
ficar na memória de muita gente.

Fotos: Zutt0 Digital

Festa havaiana até o raiar do dia

Não faltou animação na festa do Sercon

A organização ficou por conta da Lilianne Xufi e do presidente Marcos Perillo

Conselheiro Kennedy e Tharssys prestigiaram o evento
Dezembro de 2019

David e sua esposa Lílian: felizes pelo prêmio principal
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Fotos: Zutt0 Digital

Nº
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Confira os sindicalizados
que ganharam prêmios
BRINDES

GANHADOR SINDICALIZADO

ADEGA ELECTROLUX 12 GARRAFAS

JOAQUIM GRACIANO DE BARROS ABREU

ADEGA ELECTROLUX 12 GARRAFAS

JACYRA ALVES MENDES

3

BICICLETA

LUCIANO CARLOS FERREIRA

4

CAFETEIRA NESPRESSO

DENIZE FALEIRO VALTUILLE

5

CAFETEIRA NESPRESSO

ROSEMARIA LIMA DOS S. ALENCAR

6

CAFETEIRA NESPRESSO

ANA LUCIA COSTA LIMA

7

CAFETEIRA NESPRESSO

ANA MARIA VEIGA JARDIM

8

CHOPEIRA KLUPS

MARIA HELENA V.MARANHAO DUARTE

9

CHOPEIRA KLUPS

ELIANE BATISTA DURAES

10

CHOPEIRA KLUPS

MARCELO MOREIRA DE MOURA

11

CRUZEIRO

DAVID PEDROSO DE MORAES

12

OBRA DE ARTE SIRON FRANCO

DULCE BEATRIZ DE CASTRO ABREU

13

VOUCHER R$ 700,00 PRO-BRAZILIAN

ARACI MOURA DA SILVA OLIVEIRA

1
2
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Convidados também
ganharam brindes

Nº

BRINDES

GANHADOR CONVIDADO

1

KIT EMPÓRIO DU CARMO

JAQUELINE GONÇALVES DO NASCIMENTO

2

KIT EMPÓRIO DU CARMO

NILSON ELIAS DE CARVALHO JUNIOR

3

KIT EMPÓRIO DU CARMO

ALEXANDRE MAGNO F. PROENÇA

4

KIT EMPÓRIO DU CARMO

GILMAR AP. RODRIGUES

5

CESTA DE CHOCOLATE - HL BOUTIQUE CACAU SHOW

TEOTONIO JOSE FRANCA

6

CESTA DE CHOCOLATE - HL BOUTIQUE CACAU SHOW

REGINA CELIA P. BRITO

7

40L DE ETANOL - AUTO POSTO
SANTA LUZIA

DEMIS PATRICIO DE LIMA

8

BLACKFREYER

SIRLENE ROSSI

9

BLACKFREYER

LARA ESPER

10

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
– BOX 23

DAIANE NUNES ABREU

Dezembro de 2019
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Giro Social

Sercon isento de IPTU

A Secretaria Municipal de
Finanças de Goiânia reconheceu a imunidade tributária do
Sindicato dos Servidores do
TCE-GO, tornando-o isento de
pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) de sua
sede própria. Depois de longo
processo, iniciado em 2017, o
secretário Alessandro Melo Silva
declarou a imunidade, retroativa
à data do requerimento.
O pedido do Sercon baseou-se no Artigo n° 150 da Constituição
Federal, que veda aos entes federativos instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de entidades que, por natureza e finalidades são
reconhecidas como sem capacidade econômica ou contributiva, entre
elas as entidades sindicais dos trabalhadores.
Facebook

Foto de família

Sercon
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Erramos

Juscimar assume
presidência
do Idag
O assessor jurídico do
Sercon Juscimar Ribeiro é o
novo presidente do Instituto
de Direito Administrativo de
Goiás (Idag). Também fazem
parte da diretoria para o
biênio 2019-2020, a conselheira substituta do TCE-GO
Heloísa Helena Godinho e
o ex-diretor jurídico Bruno
Belém. Fundada em 1998,
por profissionais estudiosos
do Direito Público em Goiás,
o Idag busca a promoção e
difusão do estudo do Direito
Administrativo em nosso
Estado.

Divulgação

Corrigindo a edição anterior,
a formanda da foto é Andressa,
sobrinha de Cida Brito e Carlos, e
não filha

Divulgação

English

O difícil certificado de acuidade em língua inglesa fornecido
pela Universidade de Michigan foi
obtido por Moisés Lopes de Matos,
com apenas 14 anos de idade. Os
pais orgulhosos são a Maria Adriana Lopes de Matos, do Serviço de
Contas do Gestores, e o ex-chefe
de Gabinete da Presidência do TCEGO, José Chaves de Matos.
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A União Beneficente Sagrada Família (Ubesf), fundada pela saudosa Everli
Cabral e por Marcos Cabral promoveu uma concorrida confraternização para
entrega de donativos a famílias carentes de Terezópolis de Goiás
Dezembro de 2019
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Todos os anos, o TCE-GO empresta alguns de seus colaboradores para atuar voluntariamente
como mesários e auxiliares junto
ao Tribunal Regional Eleitoral.
Dentre as atribuições estão a
montagem, instalação das seções
eleitorais e respectivas urnas eletrônicas nos locais de votação e
perante as mesas receptoras de
votos, dando suporte e assistência.
Após a votação ainda há o
trabalho de escrutinador, para conferência e organização do material
das seções para entrega na sede do
cartório eleitoral.

Foto: Arquivo pessoal

Servidores do TCE-GO nas eleições gerais

Walter campeão.
De novo!
Noah divulga novo trabalho

Dadá e o Diabo Louro,
o mais recente trabalho do
violonista Vitor Noah, já está
disponível no YouTube. O
compositor Rafael Marino
Arcaro atendeu um pedido de
Vitor e criou uma peça inspirada na violenta história de
amor entre a jovem Dadá, que
foi sequestrada por um cangaceiro conhecido como Diabo Louro. O casal viveu uma vida criminosa
brutal e acabaram morrendo juntos, assassinados pelos militares.
Em tempo, Noah é filho da analista de Controle Externo, Adriana
de Moraes.
Dezembro de 2019

Mais duas conquistas
no judô pra história do
nosso colega da Gerência
de Engenharia Walter
Luiz da Paixão Borges
Vieira, o Tim. Desta vez
ele conquistou medalhas
de ouro nos campeonatos
Panamericano (17/ago)
e Sul-Americano (18/
ago) de Veteranos, em
Santiago no Chile.

Calçados e acessórios
femininos, masculinos e infantis

Aceitamos cheque convênio Sercon
Descontos de 5% para os sindicalizados
Avenida Pio XII n° 600 Cidade Jardim - Goiânia-GO
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Clínica Orofacial

Novo convênio com o Sercon, a Daltro Clínica Orofacial
oferece aos sindicalizados e seus
familiares 10% de desconto nos
serviços de implantes e próteses
dentárias, estética, harmonização facial, cirurgias, endodontia
e clínica geral.
O pagamento pode ser feito
com o cheque convênio Sercon.
Endereço: Rua T-55 n° 930
Ed. Walk Bueno Business & Life
Style, Sala 1.606, Setor Bueno.
Telefones: (62) 3095-4705 e
99187-3755.

A loja de produtos orgânicos
GNA Viva Bem, que fica bem em
frente à sede do Sercon, na Av.
Quitandinha, oferece desconto
de 3% à vista ou preços normais
com pagamento no cheque convênio Sercon, exceto nos produtos de promoção. Siga pelo
Intagram: @gnavivabem.
Av. Quitandinha, n° 367,
Setor Jaó, telefones 3434-8714 /
98261-5062.
O público feminino do Sercon agora tem à sua disposição
serviços de hidratação, reconstrução capilar, corte, química em
geral, com especialidade em correção de cor, com o hair stylist
Pedro Donato. Ele atende na Avenida T-4 n° 439 Sala 2, Setor Bueno. Marque pelo telefone (62) 99137-7111 e siga o instragram @
pedrodonatohair.

Cabana do
Sapato

Calçados e acessórios femininos, masculinos e infantis
com diversos modelos estão à
disposição dos sindicalizados
na Cabana do Sapato, que aceita cheque convênio Sercon e
oferece descontos de 5% para
os sindicalizados nas compras
feitas nas lojas.
Atendimento personalizado
com delivery (por agendamento) e garantia de 30 dias em
calçados por defeito de fabricação (descolamento). Siga o
intagram @cabanadosapato.
Telefones 3295-5553 e 992808452.
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Sercon Saúde

Depois de intensas negociações com os planos Unimed
Goiânia e Uniodonto, o Sercon Saúde obteve conquistas importantes. Para o plano de saúde odontológico não houve reajuste,
mantendo-se, portanto, a mensalidade de R$ 26,02.
A Unimed Goiânia, por sua vez, propôs reajuste de 17,95%
e após diversas reuniões, o Sercon consegui baixar o índice para
8,24. Segundo informou o representante da Unimed, o contrato apresentou um desequilíbrio técnico financeiro com uma
sinistralidade acumulada
de 108,24%, em decorrência da grande demanda de
utilização, principalmente
de exames. Isso teria ocasionado prejuízo operacional, considerando o limite
máximo de 75% de sinistro
para que o contrato se
mantenha equilibrado.
Dezembro de 2019
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Os flagras das redes sociais

Angélica Sebba em Três Ranchos; Nagibe Chaul e sua filha Esmeralda; o presidente Marcos Perillo e Carmem,
no frio de Bariloche; a elegância de Gilvan Pires e Liliane França; Dorinha Rascop, aposentada e feliz, na
Cidade Maravilhosa; Glauce Christino diante de farta refeição; Dêmis e Tânia, na Praia dos Carneiros, em
Tamandaré-PE; Perillo e Carmem com a filha Brunna e genro João Paulo; Renata e Fernando Argollo

