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Prezado(a) companheiro(a) filiado(a) ao Sintsep/GO,

N

o próximo dia 7 de março de 2016 você
tem um compromisso inadiável com
nossa entidade. Neste dia, estaremos
realizando as eleições que vão definir a nova
composição da Direção e do Conselho Fiscal
para o triênio 2016/2019. Sua participação neste processo é fundamental!
A Comissão Eleitoral do Sintsep/GO, eleita em Assembleia Geral Ordinária no dia 11 de
dezembro de 2015, conclama a presença de todos os companheiros e companheiras neste processo, que é uma das marcas desta entidade: a
eleição democrática de seus dirigentes.
Neste pleito, a Comissão Eleitoral do

Sintsep/GO apresenta aos filiados e filiadas a
Chapa 1 (UNIDADE, LUTA E AÇÃO) e a Chapa 2
(INDEPENDENTES). Esta edição do jornal institucional do sindicato é voltada para a apresentação dos integrantes das duas chapas, bem como
um resumo de suas propostas para a base – tendo em vista que cada uma das chapas produziu
um jornal específico, para falar das ações e propostas, de forma mais abrangente.
Por isso, para decidir seu voto, analise
bastante as propostas apresentadas pelos companheiros e decida com sabedoria. Fique atento
às cláusulas presentes no Regimento Eleitoral
do Sintsep/GO (que se encontra no site da entidade – www.sintsepgo.org.br) para que todo

o processo ocorra dentro da lisura e do respeito
que nossa entidade merece.

Caso sua cidade não tenha uma urna instalada, busque a cidade mais próxima de você
e, caso seu nome não conste na lista, apresente
seu contracheque (com o desconto da consignação do Sintsep/GO) e vote em separado. Não
abra mão do seu direito de escolher os dirigentes de nossa entidade sindical. A Comissão Eleitoral do Sintsep/GO deseja a você uma ótima
eleição! Confira, na página 2, a íntegra do Edital
de Convocação das Eleições do Sintsep-GO para
o triênio 2016/2019 e, nas páginas 3 e 4, as propostas das duas chapas.

Comissão Eleitoral
2016/2019

Rua Dr. Olinto Manso Pereira (antiga 94), nº 910, Setor Sul, Cep.: 74.080-100 - Goiânia - Goiás
Telefax: 62.3213-2000 - 0800 642 2010 - www.sintsepgo.org.br

www.sintsepgo.org.br
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ELEIÇÕES 2016/2019

-

07 de março de 2016

Quem determina os caminhos do Sindicato É A BASE

Comissão Eleitoral conclama base a comparecer às urnas no próximo dia 7 de março para eleger direção da entidade
o próximo dia 7 de março de Lima (MS); Dimas Franco de Oli- “Aquele filiado(a) que quiser votar nal, carteira social do Sintsep-GO ou
deste ano, servidores(as) veira (MS); Raimundo Rodrigues e não tiver urna em seu município, documento de habilitação. Os(as)
públicos(as)
federais Pereira (MS): Maria Leci Ribeiro tem a opção de votar em municí- mesários(as) já estarão instruídos
filiados(as) ao Sintsep-GO devem de Oliveira (Pensionista); Francisco pios vizinhos, com maior densidade para essa situação e poderão oriencomparecer às urnas, entre às 8 Ferreira de Sousa (MS); Vitalina de eleitoral (confira a íntegra do Edital tar com clareza àqueles(as) que
e às 17 horas, para eleger a di- Fátima Lopes e Dilson de Almeida com os locais de votação no quadro estiverem nesta situação. Os votos
reção da entidade para o triênio Serra, a comissão tem se esforçado abaixo). Caso o(a) servidor(a) che- em separado serão conferidos pela
2016/2019. “É um momento de im- ao máximo para garantir a plena gue em seu local de votação e seu comissão eleitoral, que verificará se
portância fundamental para o sin- participação dos(as) servidores(as) nome não estiver na lista, ele/ela os(as) referidos(as) servidores(as)
dicato. Servidores e servidoras te- no processo.
deverá votar em separado, tendo estavam aptos a votar e, posteriorrão a oportunidade de exercer seu
Segundo a Comissão Elei- em mãos contra cheque atualizado, mente, terão seus votos misturadireito de definir os rumos da nos- toral, nem todos os municípios te- comprovando a consignação sindi- dos aos demais – sem identificação
sa entidade”, informa o presidente rão urnas, embora a distribuição cal (Art. 38 do Regimento Eleitoral). do voto, claro”, finaliza Leonel.
da Comissão Eleitoral do pleito de geográfica das mesmas tenha sido
É importante dizer que os
Mais informações ou ques2016 e servidor do MS, Leonel Ma- feita com objetivo de facilitar a vo- documentos válidos para iden- tionamentos podem ser feitos diteus Lúcio.
tação por parte de todos(as) os(as) tificação de todos(as)
os(as) retamente à Comissão Eleitoral,
Integrada também pelos(as) servidores/as (vide Art. 30 do Re- servidores(as) votantes são a car- ligando no Sintsep-GO: 0800-642servidores(as) Edivaldo Bernardo gimento Eleitoral do Sintsep-GO). teira de identidade, carteira funcio- 2010 e/ou (62) 3213-2000.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás (SINTSEP-GO), com base no Estatuto e no Regimento
Eleitoral da Entidade e atendendo ao deliberado na Assembleia Geral Ordinária realizada dia 11 de dezembro de 2015, CONVOCA as eleições para
renovação da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e suplentes para o dia 7º de março de 2016 (segunda-feira), em primeira convocação, e, caso necessário, dia 04 de abril de 2016 (segunda-feira), em segunda convocação.
A votação ocorrerá no período compreendido entre 8 (oito) horas e 17 (dezessete) horas, em conformidade com o disposto no Regimento
Eleitoral do Sintsep-GO. A respectiva apuração, tanto no primeiro quanto no segundo turno – caso este venha a ocorrer – se dará na primeira quarta-feira após o dia da eleição, a partir das 18 horas, na sede administrativa do Sintsep-GO, situada à Av. Olinto Manso Pereira, 910, Setor Sul, na cidade
de Goiânia, Estado de Goiás.
Os integrantes eleitos da Comissão Eleitoral são: Leonel Mateus Lúcio (MS); Edivaldo Bernardo de Lima (MS); Dimas Franco de Oliveira (MS);
Raimundo Rodrigues Pereira (MS): Maria Leci Ribeiro de Oliveira (Pensionista); Francisco Ferreira de Sousa (MS); Vitalina de Fátima Lopes e Dilson
de Almeida Serra – eleita em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da categoria, realizada no dia 11 de dezembro de 2015, das 10h10 às 11h10 horas, no
auditório Costa Lima da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás – (alameda dos Buritis, nº 231 – Setor Oeste, Goiânia-GO).

OS LOCAIS/ÓRGÃOS NOS QUAIS HAVERÁ URNAS PARA VOTAÇÃO são:

Funasa (1ª Regional de Saúde);
Sintsep-GO (sede administrativa);
Ibama;
DFA Praça Cívica;
DFA Laboratório;
DNPM/DMME;
7ª CSM;
Conab;
DAMF Praça Cívica;
Receita Federal;
SRTE (Av. 85);
Dnit;
MD/PRF;
Incra;
Inmetro;
Sesai (antiga Casa de Saúde Indígena);
Funasa (sede);
Funasa (Central de UBV);

INTERIOR

EXPEDIENTE

Funasa (Anápolis);
SRTE (Anápolis);
Base Aérea (Anápolis);
Inmetro (Anápolis);
Receita Federal (Anápolis);
Cnen (Abadia de Goiás);
Senador Canedo (PA-Dengue);
Aparecida de Goiânia (PA-Dengue);
Santa Helena(PA-Dengue);
Quirinópolis(PA-Dengue);
São Simão (PA-Dengue);

Itumbiara (PA-Dengue);
Goiatuba (PA-Dengue;
Pontalina (PA-Dengue);
Piracanjuba (PA-Dengue);
Morrinhos (PA-Dengue);
Caldas Novas (PA-Dengue);
Pires do Rio (PA-Dengue);
Catalão (Centro Tecnológico);
Luziânia (PA-Dengue);
Formosa (PA-Dengue);
Simolândia (PA-Dengue);
Posse (PA-Dengue);
São Domingos (PA-Dengue);
Campos Belos (PA-Dengue);
Jaraguá (PA-Dengue);
Goianésia (PA-Dengue);
Rialma (PA-Dengue);
Ceres (PA-Dengue);
Nova Glória (PA-Dengue);
Rubiataba (PA-Dengue);
Uruaçu (PA-Dengue);
Niquelândia (PA-Dengue);
Mara Rosa (PA-Dengue);
Porangatu (PA-Dengue);
Goianira (PA-Dengue);
Inhumas (PA-Dengue);
Itapuranga (PA-Dengue);
Goiás (PA-Dengue);
Itapirapuã (PA-Dengue);
Jussara (PA-Dengue);
Iporá (PA-Dengue);
Caiapônia (PA-Dengue);

Piranhas (PA-Dengue);
Aragarças (PA-Dengue);
Trindade (PA-Dengue);
São Luís de Montes Belos (PA-Dengue);
Rio Verde (PA-Dengue);
Jataí (PA-Dengue);
Mineiros (PA-Dengue).

As mesas coletoras de votos serão instaladas na sede do Sindicato, nas sedes de cada
órgão e/ou local de trabalho na Capital e nas
Cidades do Interior do Estado, onde houver no
mínimo 10 (dez) servidores (as) filiados (as) ao
SINTSEP-GO. O período para registro de Chapas
será o compreendido entre os dias 1º (primeiro)
e 10 (dez) do mês de fevereiro de 2016, nos termos do artigo 12 do Regimento Eleitoral.
Os interessados devem procurar a Secretaria da Comissão Eleitoral, que funcionará na
sede do Sindicato, sito a Rua Dr. Olinto Manso
Pereira (antiga Rua 94), nº 910, Setor Sul, Goiânia – GO, nos dias úteis, das 8 (oito) horas às 18
(dezoito) horas.
Em caso da necessidade de segundo turno, observar-se-ão os mesmos locais de votação
previstos para o primeiro turno.
Goiânia – Goiás, 26 de janeiro de 2016.
Vicente Gonçalves Ribeiro
Presidente

Editado sob responsabilidade da Diretoria Executiva: Presidente: Vicente Gonçalves Ribeiro; Vice Presidente: Fátima Maria de Deus; Secretário-Geral: Gilberto Jorge C. Gomes; Diretoria de Finanças: Ademar Rodrigues
de Souza; 2ª Diretoria de Finanças: Deuselene Ramos de Morais; Diretoria de Organização: Deusina Azevedo Soares; Diretoria de Imprensa, Comun. e de Promoção: Adaucto J. da Cruz Neto; Diretoria de Ass. Jurídicos:
Marcos Aurélio de Oliveira; Diretoria de Formação Sind. e Sindicalização: Vilmar Martins da Silva; Diretoria de Estudos Sócio-Econômicos: Welison Marques de Araújo; Diretoria de Ap. e Pensionistas: Crescêncio Pinhão
de Sena; Diretoria de Apoio ao Interior: Márcia Jorge; Diretoria de Art. com os Movim. Pop. Estudantis: Rodrigo Gonçalves de Souza; Diretoria da Mulher: Maura Lázara Leão. Suplente da Diretoria: João Gomes da Silva;
Dulce Costa Oliveira; Carlos Alberto E. Ferreira; Eliene Inácia Pereira; Laurison Antonio Oliveira; Joel Rodrigues Castelano; João Carlos F. dos Reis; Francisco Aciso Leles; Anisio Ferreira dos Santos; Getúlio Rodrigues da Silva;
José Roberto R. da Cunha; Wanderlan do Carmo Gomes; Divino Donizete da Silva; André Elias Marques; Sebastião Francisco Filho. Cons. Fiscal Titular: Welson José Valente; Onir Carlos dos Santos; Joenilsa Lopes Ribeiro.
Suplente do Cons. Fiscal: Joaquim Antonio R. de Souza; Noel Paulo de Freitas; Welton Pereira de Oliveira. Diagramação: Herbium Bueno. Jornalista responsável: Rodrigo N. Leles (GO 1224-JP). Fotos: Sintsep-GO. Impressão:
L.L. Gráfica e Editora Ltda. Tiragem: 4.500 exemplares.
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Dia 07 de março/2016 - Vote

Chapa 1

“Um sonho que se sonha só,
é só um sonho que se sonha só,
mas sonho que se sonha junto é realidade.”
(Raul Seixas)

UNIDADE, LUTA E AÇÃO!

Dir. Estudos Socioeconômicos:
Adaucto Joaquim de Cruz

(Funai/Goiânia)

A

Direção Executiva:

Vice-Presidente:
José Roberto

Secretário-Geral:
Gilberto Jorge Cordeiro
(MS/Valparaíso)

Diretoria de Finanças:
Vicente Golçalves Ribeiro

2ª Diretoria de Finanças:
Deuselene Ramos

Diretoria de Organização:
Deusina Azevedo Soares

(Sesai/Aposentada)

Dir. Imprensa, Com. Prom.:
Nilson de Oliveira Costa
(MS/Ceres)

Dir. Assuntos Jurídicos:
Welison Marques
(SRTE/MTE/APS)

Dir. Formação Sindical:
Márcia Jorge
(INSS/Goiânia)

Dir. Aposentados e Pension.:

Dir. Ap. Pessoal do Interior:

(Funasa/Aposentados)

(Funasa/Aposentado)

Dir. de Articulação e Mov.:
Dulce Costa Oliveira

Diretoria da Mulher:
Isabel de Lima Pinto
(Funasa/Goiânia)

SRTE/MTE/Goiânia

Presidente:
Ademar Rodrigues
(MS/APS)

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Para as Eleições SINTSEP-GO, Triênio 2016/2019

GOIÂNIA

www.sintsepgo.org.br

Vilmar Martins da Silva

Crescêncio Pinhão de Sena

(MS/Goiânia)

(Cefet/Goiânia)

(INMET/MAPA/Goiânia)

Direção Geral:

(Base Aérea Anápolis)

João Gomes

Anivaldo Quirino
(MS/Rialma)

Carlos Alberto Esteves

Miguel Bento Fraga
(MS/Porangatu)

Getúlio Rodrigues
(MS/Caldas Novas)

Osmar Martins
(MS/Morrinhos)

(Cnem/Abadia de Goiás)

Noel Paulo Freitas
(PFN/Aposentado)

Henrique P. Carvalho
(MS/São Luiz M. Belos)

Albertino Martins
(MS/Iporá)

Francisco Aciso Leles
(MS/ Campos Belos)

Pio Tadeu

João Cordeiro
(Incra/Aposentado)

(Funasa/Caldas Novas)

Conselho Fiscal:
Divino Donizete
(MS/Rio Verde)

Mariozan Vieira
(MS/Formosa)

Raimundo Nonato
(MS/Ap. Goiânia)

Suplentes do Conselho Fiscal:

Onir Carlos dos Santos
(MS/Formosa)

André Elias Marques
(DNPM/Goiânia)

Welson José Valente
(Funasa/Jataí)

Maura Lázara Leão
(Ibama/Aposentada)

Joenilsa Lopes Ribeiro
(Conab/Goiânia)

Welton Pereira
(MS/Nova Glória)

Agora que já falamos o que nós FIZEMOS, vamos apresentar a você aquilo que, com
o seu apoio, IREMOS FAZER junto com você:

- Propostas de Campanha:
1) Ampliar a casa de apoio José Genuíno para atender melhor os nossos associados que vem do interior para
fazer tratamento de saúde;
2) Realizar uma política de integração via delegacias sindicais com plantão jurídico no interior;
3) Criar o JURÍDICO MÓVEL na capital e grande Goiânia;
4) Criar uma política de integração voltada a aposentados e pensionistas, envolvendo inclusive seus familiares;
5) Viabilização de uma alternativa de lazer para os filiados ao Sintsep-GO (seja clube ou camping, de acordo
com o direcionamento da base);
6) Realização de torneios de caixeta, dominó;
7) “Chá da Tarde” com palestras de cunho político e motivacional;
8) Continuidade ao curso de inclusão digital.
- Propostas Políticas:
1) Cumprimento dos acordos de 2015;
2) Propor o retorno da contagem dos anuênios;
3) Propor o retorno da licença-prêmio;
4) Propor o retorno da 12 parcelas para efeito de adiantamento de férias;
5) Regulamentação da aposentadoria especial para os servidores públicos e continuar a luta pela isonomia
entre ativos e aposentados;
6) Criação da gratificação de atividade em Saúde para os trabalhadores que não ganham Gacen;
7) Analise de conjuntura bimestral e continuidade nos cursos de formação sindical e política.

frase de Raul Seixas é perfeita para explicar o significado do tempo no qual
estamos à frente da Direção Executiva do Sintsep-GO desde o ano de 2007. Ousamos sonhar um sonho coletivo, o sonho
de centenas de companheiros de Goiás que
queriam, e continuam querendo, um Sintsep-GO coerente, atuante, de resultados e,
sobretudo, dirigido efetivamente pela Base.
Fomos respaldados, neste sonho,
por cada um de vocês. E hoje, nossa realidade em 2015 mostra a força de nossa entidade, dentro e fora de Goiás. Nossa atuação
na Condsef, na CUT-GO e nos movimentos
sindicais e sociais demonstra a garra incansável de nossa Base, aguerrida e lutadora.
O Sintsep-GO é conhecido – e reconhecido
– dentro e fora do Estado, como uma das
referências na luta sindical contemporânea,
graças a cada um de vocês e a cada um de
nós.
Graças a um trabalho incessante
de todos e todas, nestes oito anos que se
passaram – caminhando para nove – temos
muito a comemorar! Inovamos ao quitar
todas as dívidas pendentes do Sintsep/GO,
organizando suas finanças em prol do filiado e da filiada, reestruturando a Assessoria
Jurídica e todos os departamentos. Fizemos
mais gastando menos e o Sintsep/GO cresceu! Criamos a CASA DE APOIO e o CENTRO
DE FORMAÇÃO. Fizemos as tão sonhadas
DELEGACIAS SINDICAIS (Ceres, Morrinhos,
Formosa, Jataí, Rio Verde e Campos Belos),
levando a atuação sindical de forma efetiva
para o interior.
Todas essas ações retornaram a
você, filiado, em forma de resultados: R$ 20
milhões pagos em ações judiciais de 2012
à 2015, com estimativa de mais R$ 35 milhões até o final deste ano (2016); frota de
veículos renovada, com VAN para apoio aos
servidores nas ações do Sindicato; cursos
de formação com carga horária comprovada e professores capacitados e sustentamos
greves histórias como as de 2007 e 2012.
Escrevemos o nome de nossa BASE
na história das negociações com o Governo
Federal ao adquirirmos assento na Mesa
de Negociação Nacional, junto à Condsef.
Sustentamos nossas posições em Brasília,
defendendo os servidores intoxicados e os
anistiados da Conab, impedindo a extinção de órgãos como a Funai e VENCENDO
a queda de braço com o governo, com a
conquista da GACEN e, recentemente, com
o retorno da PARIDADE para aposentados e
pensionistas na Gratificação de Desempenho (a partir de 2019) e na própria GACEN,
GAPIN, etc.
Avançamos muito! Mas temos ainda bastante chão pela frente, para caminharmos. Um dos segredos do bem-estar
em nossa dimensão humana é a prática da
gratidão, com a consciência tranquila. Somos gratos a cada filiado e a cada filiada que
acreditou e acredita nesta direção. Temos
a consciência tranquila de que temos feito
tudo ao nosso alcance, com a mais absoluta
transparência, ética e honestidade, para devolver a você, em forma de ações e de luta,
toda a confiança depositada em nós. Por
isso, podemos construir um Sintsep-GO
ainda muito melhor para todos nós. Afinal
de contas, somos um sindicato construído
e dirigido por você. Vem com a gente!

