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Por
Marcos Pinto Perillo

Sensibilidade no comando do TCE-GO

O ano de 2015 começou com
grandes perspectivas, no campo
profissional, para os servidores do
TCE-GO. A conselheira Carla Santillo
assumiu a Presidência e já adotou uma
postura que corresponde às expectativas daqueles que tanto torceram
por sua ascensão, demonstrando que
é uma mulher corajosa e dinâmica,
pronta a honrar compromissos e resgatar direitos inerentes aos que verdadeiramente carregam a produção
da instituição.		
Essa postura já começava a se
delinear no dia da posse da presidente, quando ela fez questão de
citar nominalmente a presença do
presidente do Sercon na cerimônia
e afirmar, em seu discurso, que “os
servidores são as células, que, unidas
aos auditores, procuradores e conselheiros, dão vida a esta Corte”. Essas
atitudes mostram que ela reconhece
o nosso trabalho sindical e sabe da
importância de manter a categoria
unida e motivada para o trabalho
cotidiano.
Na primeira conversa com a
presidente, tive a oportunidade de
apontar os principais problemas do
funcionalismo do TCE-GO, que se
resumem basicamente à necessidade
de valorização e reconhecimento de
seus direitos. Demonstrando sensibilidade, ela apontou que pretende
respeitar a determinação legal de pagamento do abono pecuniário de um
terço da licença-prêmio, ainda que
paulatinamente, e ampliar o prazo
para empréstimos consignados para
96 meses (ver matérias nesta edição),

Lembrança do Sercon, entregue pela diretora sócio-cultural Lilianne Miguel e
pelo presidente Marcos Perillo
mostrando-se aberta para o diálogo
sempre que necessário.		
De minha parte, relatei a esperança dos servidores na sua administração, não apenas por suas palavras
iniciais, mas principalmente por seu
histórico pessoal e profissional ao
longo de sua vida pública. Ao mesmo
tempo, mostrei a ela que estamos preocupados com questões cruciais para
nossa carreira, como o novo plano de
cargos que está sendo elaborado.
O espírito humanístico que a
caracteriza mostra que ela não vê o
servidor como um número, mas como
ser humano, com sonhos e aspirações
que não podem ser alijados pela vontade política por conta de situações
especiais, muitas delas já definidas
como direitos pela própria Justiça.

Nova
sindicalizada

O Sercon dá as boasvindas à nova sindicalizada Cíntia Maria Silveira,
atualmente lotada no
gabinete da Presidência
do TCE-GO.
Janeiro/Fevereiro de 2015

Sobre o novo PCS, vamos trabalhar no sentido de conscientizar os
conselheiros de que não é possível
subestimar aqueles que estão há 20,
30 anos dedicando-se de corpo e alma
a essa instituição. Os novos servidores
devem, é claro, ser valorizados e respeitados, mas é preciso levar em conta, também, a dedicação, muitas vezes
em prejuízo da convivência familiar, de
décadas de trabalho de quem ajudou a
fazer a história do Tribunal de Contas.
Outra expectativa do Sindicato
é de que a presidente Carla implante
os dispositivos previstos na Lei n°
15.122, de 4 de fevereiro de 2005,
no que concerne à promoção e às
progressões horizontal e vertical que,
após uma década de vigência, ainda
não produziram seus efeitos legais.

Sercon Saúde

Informe para IRPF

O informativo para imposto de
renda 2014 referente ao Sercon Saúde
estarão disponíveis para os sindicalizados a partir do dia 10 de fevereiro.
Os interessados devem solicitar o
documento por e-mail ou buscá-lo
pessoalmente na sede administrativa
da entidade.
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Carla, Kennedy e Celmar no
comando do TCE-GO

A conselheira Carla Santillo tomou posse na Presidência do TCE-GO,
dando ênfase à importância das pessoas nos resultados da instituição. Para
ela, “os servidores são as células, que,
unidas aos auditores, procuradores e
conselheiros, dão vida a esta Corte”.
A solenidade do dia 16 de dezembro,
na sala de sessões plenárias que leva
o nome de seu pai, Henrique Santillo,
também deu posse aos conselheiros
Kennedy Trindade, como vice-presidente, e Celmar Rech, corregedorgeral, para a gestão relativa ao biênio
2015-2016.
Em seu discurso, Carla destacou os avanços dos últimos anos,
como a aprovação do Plano Estratégico, o redesenho de processos e a
construção da nova sede. Defendeu

a harmonia entre os poderes,
“sem perder de vista a necessidade de independência
entre eles”.
A nova presidente agradeceu o apoio obtido durante
sua eleição não apenas dos conselheiros, como também de todos os
servidores da casa, a quem propôs o

diálogo, “para ouvir e buscar respostas
e soluções para cada demanda, cada
reivindicação”.

Assessoria quase completa

A maioria dos assessores,
secretários, gerentes e chefes já
havia sido confirmada na equipe
da nova presidência até o fechamento da Revista Sercon. Confira
alguns deles:
• Chefe de Gabinete:
Adhemar Bueno Sardinha
da Costa Júnior
• Secretário de Administração:
Rogério Ulisses Thomé
• Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Organizacional:
Lúcio Marcos da Costa Bolzan
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• Secretário Geral: Marcus
Vinícius do Amaral
• Secretária de Controle
Externo: Adriana de Moraes
• Assessoria da Presidência:
Antônio Gomes de Oliveira,
Luiz Edson Moraes, Luiz
Antônio Cerqueira, Gustavo
Rodarte, Valdiney Santana
• Ouvidor: Wolf Moreira de São Geraldo
• Diretor Jurídico: Carlos
Leopoldo Dayrell Júnior
• Diretora do ILB: Jaqueline
Gonçalves do Nascimento

Janeiro/Fevereiro de 2015
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Abono de um terço já pode ser requerido

A presidente do TCE-GO, conselheira Carla Santillo, confirmou ao
presidente do Sercon, Marcos Perillo,
sua intenção de pagar todos os direitos
líquidos e certos dos servidores. Dentre
esses direitos está o pagamento do abono de um terço da licença-prêmio, que
será quitado paulatinamente, de acordo com a disponibilidade financeira.
Por previsão do parágrafo 2° do
Artigo 16-A da Lei n° 15.122, de 4 de
fevereiro de 2005 (Plano de Cargos e
Salários), os servidores podem requerer o abono pecuniário de um terço da
licença-prêmio derivada de período
aquisitivo completado após a vigência
da Lei.
O valor corresponde a um mês da
remuneração total devida na data da
conversão, sobre a qual não incidirá
quaisquer descontos, vedada mais de
uma conversão por exercício. A concessão estava suspensa por decisão
do presidente anterior, o que levou
diversos servidores a buscar o Judiciário
para garantir o benefício.
O presidente do Sercon orienta
aos sindicalizados que ainda não o
fizeram que consultem a Gerência de
Gestão de Pessoas do TCE sobre a existência do direito e, em caso afirmativo,
façam o requerimento por meio do
sistema eletrônico do Tribunal.

Art. 16-A. A cada quinquênio de efetivo exercício prestado ao Estado, na condição de titular de cargo de
provimento efetivo, o servidor terá direito a licença-prêmio de 3 (três) meses.
- Acrescido pela Lei nº 16.466, de 05-01-2009, art. 2º.
§ 1º O servidor ao entrar em gozo de licença-prêmio perceberá,
durante este período, a remuneração devida na data da concessão.
- Acrescido pela Lei nº 16.466, de 05-01-2009, art. 2º.
§ 2º A requerimento do
servidor, 1/3 da licença-prêmio
derivada de período aquisitivo
completado após a vigência desta Lei,
poderá ser convertido em pecúnia,
sendo seu valor correspondente
a 01 (um) mês da remuneração
total devida na data da conversão,
sobre a qual não incidirá quaisquer
descontos, vedada mais de uma
conversão por exercício.
- Acrescido pela Lei nº 16.466,
de 05-01-2009, art. 2º.

Consignação

Prazo para servidor pagar consignado
pode ser ampliado para 96 meses

O prazo para pagamento de empréstimos pessoais para desconto em
folha dos servidores do TCE pode ser
ampliado de 72 para 96 meses. A medida foi anunciada pela presidente Carla
Santillo em conversa com o presidente

Taveira Neto continua no Ipasgo

Ex-servidor do TCE-GO, Francisco Taveira Neto, foi reconduzido pelo governador Marconi Perillo como presidente do Instituto de Assistência dos Servidores
Públicos do Estado de Goiás, o Ipasgo. Neto já presidia o Ipasgo desde setembro
de 2012 e pretende dar início a uma
série de investimentos em benefícios
aos usuários do Ipasgo.
Dentre as iniciativas de maior
impacto está a implantação do Hospital do Servidor Público, mas Taveira
também pretende dar continuidade
à política de excelência no atendimento às 600 mil vidas cuidadas pelo
Instituto. Já no primeiro semestre, os
usuários contarão com um ambulatório próprio de especialidades, que
oferecerá atendimento próprio nos
mesmos moldes do que já é feito hoje
no Pronto Socorro Pediátrico.

Janeiro/Fevereiro de 2015

do Sercon, Marcos Perillo.
A medida representa ganho para
o servidor, que agora passa a ter a
opção de empréstimos mais longos, mas pela mesma taxa de juros.
Ou seja, as empresas consignatárias
continuarão tendo que observar o
limite máximo de juros já praticado,
só que agora para até 96 meses.
A ampliação do parcelamento de
empréstimos para o servidor do TCE,
porém, depende ainda de aprovação
em plenário, o que ainda não havia
ocorrido até o fechamento da Revista
Sercon.
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Planejamento

Calendário organiza
eventos do Sercon

O Sercon elaborou um calendário preliminar de eventos programados para 2015 que vai permitir aos
sindicalizados conhecerem antecipadamente as atividades previstas
durante todo o período. O prévio
conhecimento de datas também possibilita a esquematização das férias
dos funcionários da entidade, para
que não haja prejuízo na realização
dos eventos.
As novidades para este ano são a
realização de uma excursão para a Cidade de Goiás durante a Semana San-

ta, a inauguração da quadra de Vôlei
de Praia, com realização de torneio, e a
instituição de eventos gastronômicos e
culturais do Clube do Sercon (feijoada
com samba e pamonhada).
Para este ano estão previstas
as tradicionais exposições e bazares
em datas comemorativas, como Dia
da Mulher, Páscoa, Dia das Mães,
Dia dos Namorados, Dia dos Pais,
Aniversário TCE e Natal, bem como
o evento preventivo e de conscientização de saúde Porque se Cuidar
Faz Bem!.

Feijoada com pamonha

No dia da inauguração da quadra de areia, em data a ser confirmada no mês de abril, o Sercon vai
realizar a 1ª Feijoada com Samba do
Clube do Sercon, mais um atrativo
para que as pessoas conheçam e passem a frequentar o clube. O evento
promete ser bastante animado, com
a presença de grupo de samba ao
vivo e comida de boa qualidade.
Segundo o presidente Marcos
Perillo, caso haja boa receptividade, a ideia é tornar o encontro gastronômico periódico, intercalando

Sercon
Revista

2015
Março

Chocolate Pode!
Abril
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Excursão Fogaréus (Cidade de Goiás)
Torneio de Vôlei de Praia
1ª Feijoada do Clube do Sercon

Maio

Exposercon das Mães
Aniversário do Sercon
1ª Pamonhada do Clube do Sercon

Junho

Bazar dos Namorados
Arraiar do Sercon

Agosto

Bazar dos Pais
Porque se Cuidar Faz Bem!

Setembro

Exposercon Aniversário TCE
Culinária Escola Senac/Sesc

Outubro

1º Concurso Animais de Estimação

Dezembro

Confraternização de Final de Ano
Exposercon de Natal

Quadra de Areia
feijoada, pamonha e outros pratos
apropriados, já estando prevista,
inclusive, a 1ª Pamonhada para o
mês de maio.

Nona edição do Torneio Pedro Jesuíno

O tradicional Torneio de Truco
Pedro Jesuíno, organizado há nove anos
pelo servidor aposentado Carlos Wellington Passos no Clube do Sercon, teve
como dupla campeã em 2014 Ricardo
e Pirata. Os jogos foram realizados no
dia 28 de novembro, com a participação
de sete duplas.
As disputas acirradas comprovam a grande fase dos truqueiros do
TCE goiano, bicampeão dos jogos dos
Tribunais de Contas, ficando este ano
também com a medalha de Prata.
A competição leva o
nome de um ex-motorista
e ex-servidor do Serviço
de Fotocópias do TCE,
falecido em 2005, que
era aficionado no truco.

Bazar da Mulher

Carlos Wellington
(de camisa listrada)
mantendo a tradição

Uma quadra de areia para a prática
de voleibol e futevôlei será construída
no Clube do Sercon, com inauguração
prevista para o mês de abril deste ano.
De acordo com o projeto elaborado
pelo engenheiro Carlos Alberto de
Almeida (Caiá), a quadra terá 9 por 18
metros, com a utilização de quase 90
metros cúbicos de areia fina.
Segundo o presidente do Sercon,
Marcos Perillo, “este será mais um
incentivo para que os sindicalizados,
especialmente as mulheres, utilizem o
clube para a prática esportiva e confraternização”. A quadra será fundamental
para que os atletas do Tribunal possam
se preparar melhor para os jogos interinstitucionais, como as Olimpíadas
dos TCs.
Janeiro/Fevereiro de 2015

Clube
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Reforma para receber você!

Uma reforma geral em praticamente todos os ambientes do Clube
do Sercon foi realizada para receber
os sindicalizados nos novos eventos
que estão programados ao longo do
ano.
Dentre as melhorias, os destaques foram a reforma da sauna, que
ganhou cerâmica nas paredes internas
e externas, pinturas nos muros, quadra
de esportes, lanchonete, playground e
área de churrasqueira e recuperação

Janeiro/Fevereiro de 2015

das grades e traves do campo de futebol soçaite.

Confira como ficou e participe das
atividades programadas.
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TCE perde a alegria de Giovanna Paola

Dezenas de colegas, amigos e familiares manifestaram-se pelas redes sociais
pela perda da servidora do TCE-GO Giovanna Paola Di Guimarães e Silva,
falecida no primeiro dia de 2015. A Revista Sercon transcreve aqui algumas
dessas mensagens como homenagem à colega que se foi tão jovem ainda.

Eternamente Especial

Hoje ao despertar fiz minhas orações agradecendo a Deus pela sua
passagem em minha vida, e com uma
grande sensação de paz e emoção estou
aqui para escrever algumas palavras que

Sem chão

Giovanna me deu apoio, me acolheu com palavras que acalantaram meu
coração... preocupou-se comigo, me fez

demonstram o sentimento de carinho,
admiração e saudades que sinto por
você.
Queria escrever algo especial, não
vou negar que tentei, mas cheguei à
conclusão de que nada que eu pudesse
escrever iria demonstrar o quanto você
foi importante para mim e o encanto
que sempre tive pela sua pessoa... sua
alegria, sinceridade e inteligência não
poderiam ser enumeradas em uma única
mensagem.
Hoje é um dia muito triste para
seus familiares, para seus amigos e colegas do TCE e para mim também, pois
você vai fazer muita falta em nossas
vidas e será ETERNAMENTE especial
para mim.
TT (Maria Tereza Abreu)
sentir bem, sem culpa, daquela maneira
dela de levar a gente pra cima.. Tô sem
chão... não queria que fosse assim...
Dulce Abreu

Abraço guardado para João Lopes

Estou com minha alma dilacerada
pela dor, perdi um pai, amigo, companheiro, confidente, parceiro, meu
tudo, minha vida!!! Palavras não vão
expressar e descrever quem ele era...
só sei que tive os melhores ensinamentos e momentos ao lado dele!!! Tenho
certeza que o céu está em festa para te
receber! Não deu tempo de te dizer “eu
te amo”, mas pude estar ao seu lado nas

suas últimas horas de vida e foi aqui nos
meus braços que partiu e nos deixou
esse imenso vazio.
A cada dia a saudade aumenta e
a dor consome meu coração...queria
tanto que o senhor estivesse aqui junto
de nós, mas sei que nesse momento não
é possível, mas tenho a certeza que um
dia nos encontraremos e aí poderei lhe
dar aquele abraço que está guardado.
Lorenna Torres, filha

Sorriso e brilho nos olhos

Meu peito está doendo e coração
está partido...
Fui trabalhar com vcs por causa da
Gio. Seu profissionalismo, o carisma, o
brilho do olhar e jeito de ver a vida, o sorriso constante no rosto, a forma de lidar
com as situações e tratar as pessoas, as
piadas e brincadeiras... Sempre ficarão
marcados em nós, principalmente pelos
corredores do TCE.
Que nosso Pai a receba com mesmo carinho, amor, atenção, cuidado, que
você me recebeu quando começamos
a trabalhar juntas. O tempo foi curto
devido às circunstâncias da vida mas
sempre levarei comigo seu sorriso e o
brilho dos seus olhos.
Laurinha Jardim

Ausência

Foram mais de 20 anos de amizade,
e ainda assim foi pouco tempo para tudo
o que tínhamos para viver, rir, cantar e
chorar juntas (segue a transcrição da
letra da canção Ausência, de Ednardo):
“Tu lembras a rua estreita estrada tão
antiga,
e eu mostrava a ti uma cantiga
Uma cantiga antiga do lugar
Na rua, na paz da lua o som não se fazia,
e sem querer então eu esquecia
Que já não temos tempo pra sonhar
Sorrias e a tua voz a cada instante amiga,
a um só tempo em um abraço estreito
Fazia à vida, um violão, um jeito de se
fazer amar
Sorrias e a tua voz estranha estrada
antiga,
perdeu-se ao longe na partida
E não ficou ninguém no seu lugar”
Adriana de Moraes
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Engenharia fica sem Eden Maluf
tor de Engenharia. Contribuiu para o
desenvolvimento de muitos projetos
do Tribunal, inclusive na montagem do

Laboratório Móvel, tendo assessorado
os analistas em diversas inspeções de
obras de engenharia e rodovias.

Guardado do lado esquerdo do peito

Outra grande perda para o TCE-GO
foi a do assessor técnico da Gerência de
Engenharia, Eden Maluf. Nascido em Buritizal-SP em 03/04/1936, era formado
em Engenharia Civil pela Universidade
de Uberaba-MG e pós-graduado em
São Carlos-SP.
Veio para Goiânia em 1962, tendo
sido diretor de obras no DER-GO, e,
depois, assistente da diretoria do Crisa.
Participou, como engenheiro, da execução da construção do Autódromo de
Goiânia, da pista da base aérea de Anápolis, do depósito do lixo radioativo, e de
diversas rodovias, dentre elas a GO-020.
A partir de 1994 foi colocado à
disposição do TCE-GO, onde foi Dire-

Não existe partida para aqueles
que permanecerão eternamente em
nossos corações. Na nossa memória
não há lugar para o esquecimento,
apenas para a saudade.
Saudade do sorriso, do abraço,
das palavras carinhosas, dos ensinamentos, das orientações, dos conselhos, dos doces que ele distribuía
para cada um de nós.
Doces são as lembranças que
ficaram de um homem íntegro,
sincero, honrado, digno, honesto,
estudioso, cuidadoso, carinhoso e
amigo. Um profissional exemplar e
verdadeira autoridade no assunto de
obras rodoviárias, pois atuava com
seriedade e compromisso com todo
o Estado de Goiás.
A sua partida tão rápida, sem
tempo de se despedir, deixou o nosso
coração apertado e desconsolado.

Hoje ficamos sós, a mesa vazia,
a sala, os livros... e a numerologia?
Tudo se cala no vazio de uma dolorosa separação, na certeza de que
sua luz continuará brilhando no céu.
Nosso grande amigo fica guardado “do lado esquerdo do peito,
dentro do coração”, como diz a canção. Assim será, com o nosso querido
Dr. Eden.
Zaquia Sebba Carrijo

Novos Convênios

Supermercado e centro automotivo para sindicalizados

O Sercon firmou novos convênios para facilitar a vida dos sindicalizados em novas áreas de atuação. Um
deles foi com o Supermercado Tatico
que vai proporcionar vantagens como
desconto em folha e compras com
cartão próprio, que pode ser solicitado na sede do Sercon. O Tatico tem
três endereços: Av. Contorno nº 325
Centro, Av. T-7 esquina com a C-205
Jardim América e Rua 26C Qd. 12
Garavelo, em Aparecida de Goiânia.
Janeiro/Fevereiro de 2015

Com a Stop Car, o sindicalizado
ganha de presente a montagem de
pneus, revisão na suspensão e freios,
rodízio de pneus e check-list completo
no veículo. A Stop Car trabalha com
o sistema Leva e Traz de Cliente e a
cada R$ 300,00 em serviços ganha
uma lavagem no carro, que deve ser
agendada previamente. Av. Independência nº 4.875 Setor Aeroporto.
Fone: 3212-9191
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Baile de máscaras 2014: elegância e a

Os sindicalizados e
convidados não pouparam
animação durante a confraternização de final de ano do
Sercon, que em 2014 foi um
baile de máscaras, dia 5 de
dezembro, na Asmego. Além
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da oportunidade de descontração e confraternização, os
convidados puderam dançar
e participar do sorteio de
valiosos prêmios.
Confira algumas fotos
da festa.
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animação dos servidores do TCE-GO
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Baile de máscaras 2014
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Um cantor talentoso

Existem pessoas portadoras de
especial talento, porém, por diversas
razões, vivem no anonimato, envolvidas em um casulo, exercendo as
atividades cotidianas, dedicando-se ao
trabalho e à família, o que as impede
de divulgar a beleza do seu mundo
interior.
Goiandi Lopes de Brito revelou,
desde a adolescência, um relevante
talento musical traduzido por uma
belíssima voz terna, macia, afinada,
consistente, atingindo grande extensão, fato que facilitava a interpretação
das mais difíceis melodias.
Gostava de sair com amigos para
fazer serenatas, reunir-se em pequenos grupos para cantar e participar de
bailes escolares onde dava vazão à sua
inspiração, apresentando um repertório eclético, cantando de boleros a
Música Popular Brasileira.
Esses encontros despertou a vontade de se expandir. Embalado pelo
prazer de produzir, juntamente com
um grupo de músicos, fundou o Trio
Yucatán e o Grupo Vocal 3, conjuntos
que encantaram os ouvidos mais exigentes. A aceitação foi imediata. Eram
sempre requisitados para os mais
diversos acontecimentos.
Incentivado por seus companheiros, resolveu se inscrever, em 1962,
no concurso Voz de Ouro do Brasil,
realizado no Teatro Municipal de São
Paulo, obtendo o segundo lugar, classificação disputada entre expoentes
da música vindos dos quatro cantos
do País. Na ocasião, concorreu com
a canção “Manhã de Carnaval”, de
Antônio Maria e Luiz Bonfá.
Logo ficou conhecido no cenário
nacional e regional. Apareceram convites para apresentações em eventos
de destaque no campo musical. Tal
notoriedade lhe proporcionou a oportunidade de participar da abertura de
shows de artistas famosas entre elas
Ângela Maria, Leny Everson e Maísa,
consagradas cantoras da MPB.
Horizontes abertos, convites
foram recebidos, entre eles, participações em diversos shows, gravação
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Por Alba Lucínia
Dayrell *

de um LP em São Paulo e contratos
para programas de televisão. Decidiu
se integrar à equipe da TV Meira Filho,
em Brasília.
Todavia, nem sempre podemos
realizar nossos sonhos. Criou-se um
impasse. Nessa ocasião, já era funcionário do Tribunal de Contas com
salário garantido, o que lhe permitia
sustentar a família. Portanto, decidiu
se engajar na advocacia, receoso de
trocar uma carreira promissora, que
lhe dava segurança, por outra apaixonante, porém incerta.
O tempo foi passando, embrenhou-se no trabalho, sempre com a
colaboração de sua esposa Juranice,
com a qual formou uma encantadora
família. Entretanto, o desejo de gravar
um CD, de mostrar ao mundo o dom
guardado como uma preciosidade,
jamais o abandonou.
Mais tarde, por volta de 2005,
resolveu participar de um concurso de
talentos da maturidade. Concorrendo
com aproximadamente 200 candidatos, classificou-se entre as cinco melhores vozes do Brasil. Gravou a faixa
“Canção da Manhã Feliz”, de Haroldo
Barbosa e Luiz Reis, com sua voz aveludada, encorpada e transbordante
de emoções.
No mês de outubro deste ano de
2014, Goia lançou o seu primeiro CD,
no Teatro Sesi. Apresentou ao vivo as
canções gravadas e outras tantas do
seu repertório predileto. No acompanhamento contou com instrumentistas
de primeira linha, sob a direção do
baixista Bororó, também responsável
pelos arranjos. Compunham o grupo:
Chico Chaves, no teclado; Jairo Reis, no
violão; Marcelo Rezende, na bateria; e
Wanderson, nos sopros.
Os músicos atuavam em perfeita
harmonia com o cantor, vibrando no
mesmo diapasão. Abriram o show
com Dorival Caymmi, Noel Rosa, Tom
Jobim, Vinícius de Morais e Dolores
Duran. A plateia vibrou com “Saudade
da Bahia”, “Marina”, “Último Desejo”,
“A Felicidade”, “Estrada do Sol”, “Manhã de Carnaval”, “Detalhe”, “Brigas”

e outras. Momento emocionante
aconteceu quando a filha do Goia entrou no palco para uma participação
especial, a renomada cantora mezzo
soprano Cláudia Vieira, esposa do
músico Sérgio Pato, responsável pela
produção da faixa na qual ela faz um
maravilhoso dueto com o pai, interpretando “Por Causa de Você”, canção
cantada em momentos significativos
da sua infância.
“Só Mais Uma Vez”, de autoria de
Márcio Alencastro Veiga, foi gravada
em Istambul, com arranjo e produção
do seu genro turco, professor de Música na Universidade, Murat Opus. O
segundo CD de Goia já está prestes a
ser lançado.
Na plateia viam-se músicos,
jornalistas e os caros amigos que têm
frequentado sua casa no decorrer
dos últimos cinquenta anos. Cantor
e espectadores vibravam de emoção
com a beleza da apresentação, impulsionados pela energia contagiante
que pairava na atmosfera do teatro.
Foi uma noite inesquecível!
Alba Dayrell é ex-servidora do
TCE-GO, membro da Academia
Feminina de Letras e Artes
(Aflag), da União Brasileira dos
Escritores (UBE) e professora
aposentada da UFG. Texto publicado
originalmente no jornal Diário da
Manhã, edição de 13/11/2014
N.E.: Goiandi Lopes de Brito é
servidor aposentado do TCE-GO.
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Confissões de uma senhora

Há alguns dias fui chamada de velha.
Num primeiro momento fiquei (quase)
chocada e magoada, como se tivesse
ouvido um xingamento. A pretensão de
quem o disse foi sim de me desrespeitar,
diminuir-me, talvez até querer humilharme. Fiquei, de certo modo, tocada por
aquela ‘acusação’ e arrisco-me mais uma
vez a compartilhar aqui, minhas ideias e
sentimentos.
Não, não sou uma velha! Só tenho...49 anos. Sim, sou uma velha! E desde
quando isso é crime ou pecado? Na verdade tenho rugas e meu corpo, é evidente,
não tem o frescor dos 25, 30 anos. Mas,
sou muito mais que isso. Somos todos,
muito mais que um corpo. O que importa
é o que está dentro da gente. Claro que
temos que cuidar da matéria que nos serve de embalagem, mas achar que ela não
sucumbirá ao tempo é tolice. Achar que a
velhice não vem para todos, é burrice. A
não ser que morramos jovens...
Mas, a indústria da beleza, da magreza e da juventude está aí nos dizendo
que “só é feio, gordo e velho, quem quer”!
Acredito que viver é escolher. Talvez, com

TI

a maturidade, saibamos o que queremos
e o que não queremos, alcançando certa
tranquilidade e estrutura para sustentar
tais decisões, por mais difíceis e dolorosas
que pareçam.
Ser velha é ter histórias pra contar?
Então o sou de fato. A essa altura a vida
já se dividiu entre fraldas e papinhas, há
muitas fotografias, chegadas, partidas,
perdas e ganhos, festas, viagens, todo
tipo de viagens!! Assumir-se madura não
é pra qualquer uma. Ser velha é sair da
reta e alcançar a beleza e sinuosidade da
curva. É saber experimentar qualidade...
na quantidade que bem entender. Aos 49,
posso ser uma gema, sem me preocupar
em exibir minha preciosidade na vitrine,
pois já não me cabem preços.
Talvez haja quem faça 45 anos aos 20
ou aos 60. Há também aquelas e aqueles
que nunca farão 45, mesmo que já tiverem
70. Com o tempo todos os nossos sentidos
podem tirar prazeres inexplicáveis das
coisas, sons, gostos, toques, imagens,
lembranças e até do que está por vir.
Entendi que o discernimento de
viver é contagioso. É só não perder a

capacidade de ter curiosidade. Por isso,
sem falsa modéstia, sinto um novo desabrochar. A tal velhice, que vivo tão
intensamente, me fez também entender
que o caminho para a felicidade é agir,
respeitando o outro, sem me deixar intimidar por quem quer que seja de 10, 20,
30 ou 80 anos.
Nem tudo é um mar de rosas. Mas,
aos 15 tudo era perfeito? Atualmente
temos manchas na pele. Antes, não tínhamos espinhas? Então, só me resta tirar
partido do que realmente interessa. Ser
alegre, com espírito elevado. Fazendo e
recebendo o bem (lei inconteste). Amando e sendo muito amada. Trabalhando,
estudando e fazendo o que me dá prazer.
Talvez seja essa a palavra: prazer, agora
ampliado, consciente e pleno.
Melhor ainda é descobrir, com o passar dos anos, que o mundo é enorme, que
ainda há muito o que ver, sentir e aprender.
Que é necessário viver 40, 60, 90 anos para
ter certeza de que não sabemos nada e,
ao contrário do que se possa imaginar,
isso não é sinônimo de sofrimento, isso é
o mais divertido!

Por Marco Antônio Gomes de Oliveira

Sim, já existe WhatsApp para Internet

Sempre que vou escrever algo para
a Revista Sercon sobre tecnologia, a
primeira dúvida que me ronda é “sobre
o que as pessoas gostariam de ler?”, e,
assim, procuro escolher um tema que
seja afeto à maioria das pessoas. Nesta
linha de raciocínio resolvi discorrer nesta
edição sobre o WhatsApp, que se tornou
o mensageiro mais utilizado de todos os
tempos e, por consequência, de interesse
de muitas pessoas.
O app é praticamente um conhecido
de todos, tratado inclusive por apelidos,
como por exemplo, “zap-zap”.
Muito bem meus amigos, a novidade é que o aplicativo WhatsApp, que só
funcionava em smartphones, finalmente
lançou uma versão para internet. Boa
notícia? Sim, com certeza, mas calma lá,
esta novidade não é para todo mundo, só
quem utiliza Android, Windows Phone ou
BlackBerry terá acesso ao aplicativo via
Web. Usuários de iOS inicialmente não
podem explorar esta nova forma de utilização do mensageiro, que por enquanto
não possui previsão de liberação desta
funcionalidade.
Janeiro/Fevereiro de 2015

A maneira que o aplicativo “roda” na
internet é um espelhamento, gerando as
mesmas ações no computador do usuário.
Praticamente tudo que funciona no smartphone também funciona no PC, porém
uma das funções que ficaram de fora foi a
adição de um novo contato. Todavia, todos
os contatos existentes em seu celular serão
disponibilizados na plataforma web.
E como utilizar a versão para computadores? Muito simples, no endereço
(https://web.whatsapp.com/) é mostrado
um código QR como na figura a seguir,
basta digitalizar o mesmo executando os
procedimentos indicados na própria página conforme o Sistema Operacional de

cada smartphone.
Dois itens são fundamentais para a
utilização deste recurso: o primeiro é que
esta função só está disponível no Google
Chrome, e o outro, que a versão instalada
do WhatsApp em seu celular seja a mais
recente, que está disponível desde o último
dia 21 de janeiro.
Gente é isso. Espero que estas informações sejam úteis para vocês. Sorte a
todos e até a próxima!

Código QR na página do WhatsApp na internet
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Bernardo Guimarães, juiz de direito
em Catalão ou “A escrava Isaura”

Bernardo Guimarães. O nome
completo era Bernardo Joaquim da Silva
Guimarães. Nascido em Ouro Preto, em
15 de agosto em 1825. Aos quatro anos
de idade mudou-se com a família para
Uberaba, onde fez o curso primário. O
secundário foi feito em Ouro Preto e
o superior na Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco, em São Paulo.
Pouco gostava das preleções de ciências jurídicas, mas por outro lado adorava as farras estudantis, no ambiente de
boemia, festas, bebidas e mulherada. A
sociedade da capital paulista, naquela
época, contava apenas com quinze mil
habitantes. Vivia escandalizada com
as aventuras devassas dos acadêmicos
de Direito do Largo. Amigo de grandes
escritores, como Álvares de Azevedo,
José de Alencar e Cassimiro de Abreu,
sua vocação para a literatura logo se
manifestou. Publicando alguns contos
no jornalzinho da escola.
A vida em Catalão - A vida de
Bernardo iria mudar vertiginosamente. Ao terminar seu curso de Direito,
convidado pelo senador goiano Silva

Não

deu...

Paranhos, aceita ocupar o cargo de Juiz
Municipal e de Órfão da cidade goiana
de Catalão, por nomeação do Governador da Província. Foi bom juiz, mas nunca
deixou de lado a boemia. Amante do
vinho, das noites e das mulheres, Bernardo era um exímio tocador de violão. Um
seresteiro feito e acabado... Sem motivo
algum volta para o Rio de Janeiro, onde
foi jornalista e crítico literário. Retorna
a Goiás depois de morar dois anos no
Rio. Volta também a seu cargo de Juiz
em 1861.
Festa na cidade - Nesse mesmo
ano aconteceu algo que marcou sua
vida como magistrado. Mandou libertar
todos os presos da cadeia de Catalão,
num julgamento sumário, alegando que
a prisão estava abarrotada. A cadeia
ficou vazia, mas isso lhe custou um
processo nas costas. Defendeu-se e foi
absolvido, o que ocasionou uma festa na
cidade, pois Bernardo era muito querido
em Catalão. Sua carreira jurídica ficou,
entretanto, comprometida pela ousadia
de seu ato de absolvição generalizada.
O seu primeiro livro - Mais

Site ainda não está no ar e Unimed
nega extensão de raio de cobertura

As dificuldades encontradas pelo
desenvolvedor do site do Sercon para
liberar o uso aos sindicalizados já estão
sendo superadas a previsão é disponibilizá-lo aos usuários até, no máximo, no
mês de março. Conforme ele justificou,
a demora se dá em função da programação do sistema de débitos, que depende
da elaboração de um complexo banco
de dados.
Também estarão disponíveis outros
serviços, como notícias, fotografias, relação dos convênios com as vantagens
oferecidas, história da entidade e do
clube, galerias de presidentes, prestação
de contas, dentre outros.
UNIMED - A Unimed indeferiu o
pedido do Sercon de estender o benefício do plano de saúde para os titulares e
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Por Tadeu
Nascimento *

dependentes que residam fora de Goiânia. Na edição passada da Revista Sercon
havia sido informado que o benefício já
estaria vigorando em função do avanço
das negociações, o que acabou não se
confirmando na prática.
A seguradora decidiu não atender o
pleito alegando inviabilidade econômica.
Os sindicalizados que se interessarem
em optar pela Unimed Brasil devem
procurar o Sercon Saúde. A tabela de
preços foi divulgada na edição passada
da Revista Sercon.

tarde, já morando novamente no Rio
de Janeiro, em 1870, Bernardo começou
a se destacar como escritor de ficção.
Publica na época seu primeiro romance,
“O ermitão de Muquém”, cujo enredo
passa-se na antiga capital do estado
- Vila Boa - onde residiu por mais de
dois anos. Três anos após, publica “O
seminarista” e “O garimpeiro”, ambos
com grande sucesso. Como se diz hoje
em dia, Bernardo “arrebentou a boca
do balão” quando o seu novo livro “A
escrava Isaura” chegou ao público. Isso
lhe fez muito popular e lhe deu muita
fama, sendo considerado por muitos
como o maior escritor brasileiro.
Pouco reconhecimento Nós, os brasileiros, temos dado pouco
valor a este extraordinário escritor. Sua
obra é fantástica. Levado pela TV Globo e
pela TV Record, a novela foi um sucesso
mundial em dramaturgia. A versão da
Globo foi exportada para 150 países. Na
China foi assistida por um bilhão de pessoas (isto mesmo) e foram feitos mais ou
menos trezentos e vinte mil exemplares
do livro “A escrava Isaura”.
Bernardo Guimarães publicou diversas obras em prosa e poesia, tendo
sido homenageado pelo Imperador D.
Pedro II em 1881. Faleceu em 1884 na
maior das pobrezas. Foi muito perseguido em sua judicatura pelo jovem e
inexperiente Governador da Província
José Martins Pereira de Alencastro. Acabou Bernardo sendo absolvido de tudo.
Fora da literatura teve uma vida muito
complicada. Aí, porém, é outra história...
* Texto publicado originalmente
no livro 30 Crônicas do
Passado, de Joaquim Graciano,
Editora América, 2014
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Coral encanta com temas de Natal

O Coral TCE-GO fez diversas
apresentações de final de ano, com
destaque para o espetáculo apresentado após a missa na Igreja Nossa
Senhora de Rosa Mística, no dia 22 de
dezembro. Foram nove músicas com
temas natalinos, que emocionaram
os presentes.
Também foi emocionante a apresentação feita para as crianças e demais internos do Hospital Araújo Jorge,
dia 18 de dezembro.
As demais participações do coral
foram internamente, no TCE, com
pelo menos nove apresentações nos
quatro blocos que compõem a atual
sede do órgão.

Ubesf distribui donativos dos servidores do TCE-GO

A participação dos servidores
do Tribunal de Contas do Estado com
donativos para a União Beneficente
Sagrada Família (Ubesf) contribuiu
para que fosse possível fazer a entrega
de 135 cestas para as famílias carentes
e dezenas de brinquedos para 128
crianças da comunidade. A entrega
das doações ocorreu ontem (21/dez)
no Centro de Cultura Leandro, na cidade de Teresópolis de Goiás.
A campanha foi coordenada no
TCE-GO pelos servidores Clélia Vecci e
Marcos José Cabral, explicando que as
doações em dinheiro permitiram que
se adquirissem brinquedos de melhor
qualidade para a meninada. “Acima de
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12 anos é complicado dar brinquedos
porque a expectativa é maior; quando
recebem presentes muito simples,
pode haver frustrações piores do que
deixar de receber uma lembrança”,
afirma Cabral.
UBESF
A Ubesf está sediada em Teresópolis de Goiás e todos os meses faz
distribuição de cestas básicas a famílias
carentes já cadastradas. O financiamento não é de empresas privadas e nem
conta com ajuda de qualquer órgão público. Seu funcionamento se dá graças
a contribuições de amigos, muitos do
TCE-GO, que viabilizam o funcionamento da entidade desde 2010.
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Brinde

Sercon presenteia
sindicalizados com uma
agenda 2015
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Os sindicalizados que
visitaram a sede administrativa do Sercon durante o
mês de dezembro ganharam
um brinde útil para o ano
todo: uma agenda personalizada do Sindicato.
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Veículo roubado e recuperado
com sucesso
Sr. Marcos Mussi (TCE)

Rastreamento com monitoramento 24 horas
Acesso à Página da Web
Gestão Completa de Frotas

Comercial: (62) 3204-6140 / 3204-6252 / 9113-1318
www.protecsat.com.br
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e mostre seus produtos e serviços
para um leitor qualificado e
formador de opinião.

Solicite a visita de nosso
representante.
3218-6794

