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O

Brasil
é mais!

Verde e amarelo, o nosso orgulho dessa terra não tem tamanho! Somos brasileiros e brasileiras
conscientes desse privilégio, agradecidos por termos nascido aqui e desafiados a fazer de nossa
pátria o melhor lugar do mundo!
A natureza generosa exagerou nas suas dádivas, o mistura de raças fez de nosso povo algo
único no Planeta, tudo a nosso favor! Podemos escrever livros só com fatos positivos a respeito de
nosso bem amado Brasil. Basta, contudo, abrirmos nossos corações para que vejam todos que eles
só sabem fabricar sangue verde e amarelo!
Ora, como casar esse sentimento tão elevado de patriotismo com o que a imprensa nos mostra
a respeito de nossa classe política?!
Por que esse descompasso monstruoso?! Elegemos mesmo essas figuras enlameadas por
tantos desvios? Elas nos representam?
Não há que se medir o Brasil por esse ângulo. Ele é grande e seu povo heróico até por dar conta
de suportar tudo isso sem partir para ações de insanidade, como vemos ser tão comum alhures.
A nossa história de colonização e exploração criou uma elite que se perpetua no poder. Ela tem
vícios crônicos que se reproduzem e contaminam as estruturas de qualquer governo.
Querem fazer com que creiamos que o que agora é mostrado com tanto alarde é novo e
inventado pelo governo do PT. Nada mais falso!
O que vemos agora é o velho estado brasileiro, as suas entranhas podres como sempre foram.
O governo Lula tem a virtude de não ter dado conta de esconder essa lama, de ter sucumbido
diante do peso dessa prática política de mais de 500 anos.
Não, essa classe política não nos representa. Ela existe apesar de nós, como um apêndice
supurado que envenena o resto.
O povo brasileiro é trabalhador, honesto e forte! Tão forte que tem sobrevivido e avançado,
apesar dos mais terríveis desmandos por parte de uma minoria.
Essa mesma força há que leva-nos a cerrar fileiras por uma reforma profunda e radical do
estado e da política brasileira. Havemos, também, diante desses milhões e milhões de reais
trocados por isso ou aquilo no meio político, de recrudescer a nossa luta pelos nossos direitos.
Sabemos com certeza que esse pedaço podre da política não engoliu todos. Existem centenas e
milhares de brasileiras e de brasileiros honestos na política brasileira.
Por isso, e muito mais, o Brasil é maior e não há que sucumbir.
O Brasil, que somos todos nós, é muito mais!
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EDITORIAL

VII ConSintsep-GO

servidores

edital de convocação

O Jornal do Sintsep-GO chega até você como
um sinal de amor ao Brasil. Ele quer, hoje mais que
nunca, dizer que temos orgulho de nossa terra e
que é isso o que nos capacita para a luta.
Temos aqui um artigo sobre a crise política
tentando mostrar que a situação não é tão simples
e nem tão nova. Convidamos para uma reflexão
serena e profunda que nos leve a agir para o bem
do Brasil.
Convocamos a base a preparar-se para o
próximo Congresso. Faça isso participando das
assembléias de tirada de delegados e discutindo os
assuntos em pauta.
Trazemos ainda, um artigo sobre o
desarmamento, convidando o seu voto pela vida e
contra as armas.
Leia o seu jornal e faça dele um instrumento de
luta. Atenciosamente,

da FUNASA

A Diretoria Executiva, de acordo com o
previsto no Estatuto do
SINTSEP-GO e a decisão
da Assembléia Geral de 05
de ag osto de 2005,
c o nvo c a o s e u V I I
Congresso para os dias 7,
8, 9 e 10 de novembro de
2005, a realizar-se na
cidade de Caldas Novas,
Goiás, no Águas Calientes Hotel Paineiras, situado
à Rua Presidente Castelo Branco, Nº 115.
O temário do VII CONSINTSEP-GO é:
Ÿ Análise de conjuntura Nacional e Internacional;
Ÿ Balanço dos dezesseis anos do SINTSEP-GO e
da luta dos trabalhadores(as) no Serviço Público
Federal;
Ÿ Os reflexos das reformas do Governo;
Ÿ Plano de ação de lutas;
Ÿ Pauta de reivindicações;
Ÿ Plano de cargos e carreiras;
Ÿ Prestação de contas dos meses de junho, julho,
agosto e setembro de 2005.
Delegados: A escolha de delegados seguirá
um critério misto. Serão delegados e delegadas os
delegados de base e seus suplentes que tiverem
participado de no mínimo três quartos das plenárias
sindicais de base. Será também eleito um delegado
ou uma delegada para cada trinta filiados ou por
fração superior a quinze. O quorum para a eleição
de delegados é de no mínimo dez presentes. Para
cada local de trabalho ou órgão com um mínimo de
quinze filiados que alcance o quorum de dez
votantes poderá ser eleito um delegado. Para efeito
de se obter quorum será permitida eleição conjunto
de dois locais ou órgãos. Os aposentados e
pensionistas poderão participar das escolhas de
delegados em seus próprios órgãos ou através de
assembléia específica.
Suplentes: Haverá suplentes para um terço
dos titulares, sendo garantido o mínimo de um
suplente.
Prazo: Todas as Assembléias para eleição de
Delegados(as) deve, ser realizadas até o dia 21 de
outubro de 2005.
Tese: Qualquer filiado(a) poderá apresentar
tese dentro do temário, em qualquer tempo. O
sindicato garante a publicação das teses que forem
apresentadas até as 18:00 horas do dia 7 de outubro
(sexta-feira), subscritas por pelo menos 10(dez)
filiados(as) de no mínimo 3 (três) órgãos diferentes.
Despesas: O SINTSEP-GO custeará todos os
gastos com infra-estrutura, transporte, alimentação
e hospedagem dos(as) delegados(as). Não se
pagará, porem, qualquer ajuda de custo em pecúnia,
ou qualquer despesa extra, exceto em caso de
problema de saúde; nem se permitirá a presença de
familiares dos(as) delegados(as) no local do
Congresso.
Casos omissos e recursos: Serão resolvidas
no próprio Congresso.

Os servidores e as servidoras da FUNASA
que já enviaram as procurações para o sindicato
referentes a diferença de indenização e dos
28,86%, deverão enviar, com urgência, cópias
autenticadas do CPF e da Identidade para serem
anexadas aos processos conforme solicitação do
Juiz.

Presidente do Sintsep-GO

VII ConSintsep-GO
o brasil é a organização dos
trabalhadores e das trabalhadoras
O Sintsep-GO se prepara para mais um
congresso estatutário a dar-se de 07 a 10 de
novembro desse ano em Caldas Novas.
O congresso é uma instância política de suma
importância para a nossa luta. Conforme podem ver
pela pauta da convocação, é nele que são definidas,
com o máximo de participação da base através de
seus delegados e delegadas, as nossas linhas de ação
e clareados os nossos posicionamentos.
O Sintsep-GO pratica uma forma de
organização sindical democrática participativa.
Através de suas muitas instâncias o Sindicato chama
seus filiados para a par ticipação ativa
proporcionando informação, debate, mobilização e
ação. Das delegacias até o congresso existe uma
rede que alcança toda a base e vai além, dialoga e
junta forças com a sociedade organizada. Esse é um
modelo político democrático exemplar que serviria
até como proposta para o estado brasileiro.
Reuniões, assembléias, plenárias, o contado
direto com os dirigentes, o direito a voz e voto, a
livre circulação e inclusão em todos os espaços, o
diálogo franco e continuado, todos esses recursos
criam a democracia ideal.
Chamamos a nossa base para uma preparação
consciente e alerta para esse congresso. Participe
das articulações e das assembléias que escolherão os
delegados e as delegadas.
Escolha alguém que de fato representa seus
interesses e preocupações. Converse com quem
escolher antes e depois do congresso buscando
saber tudo o que acontece. O seu representante
deve ser alguém capaz de genuinamente servir de
ponte entre você e as instâncias organizativas de seu
Sindicato.
O nosso zelo com o que é nosso, a nossa luta
sindical em unidade, será a nossa ajuda para a
construção do Brasil que queremos.

EXPEDIENTE

Goiânia, Goiás, 02 de setembro de 2005.

plano de carreira do

INCRA
Os servidores do INCRA estão
encaminhando ao presidente do órgão um abaixoassinado requerendo o imediato cumprimento do
estabelecido no parágrafo 3º do art. 16 da lei 11.090
de 07.01.2005 (lei que criou o plano de carreira dos
servidores do INCRA), bem como informações
sobre a real situação da regulamentação da
GDARA.

referendo do

desarmamento
A quem interessa a venda e o porte de armas?
Aos fabricantes e contrabandistas de armas, aos
que defendem seus interesses com a formação de
milícias particulares e capangas, aos conservadores
que também são pela pena de morte, contra as
reformas sociais que distribuiriam renda e poder
etc. Claro que não haverá uma mudança imediata e
nem desaparecerão as armas com a sua proibição.
É preciso educação e reformas profundas na
sociedade. Mas não devemos ser utilitaristas e
imediatistas. Porque o fim da escravidão não
acabou com o racismo não haveremos que
defender a volta da escravidão. Precisamos ter uma
visão de conjunto, a longo prazo e mais
esperançosa ao lidarmos com esses assuntos. A
visão, por exemplo, de que se deve, às vezes, tratar o
todo pela parte; arrancar um pequeno espinho da
pele para evitar uma infecção que contamine o
corpo todo. Mesmo após o corpo estar doente,
como parece ser o caso agora, ainda assim, urge
achar e arrancar o pequeno espinho para que a
situação não piore.
A questão da liberdade e do direito de “defesa”
do indivíduo, levantada no caso do desarmamento,
é um sofisma de pernas curtas. Ora, é parte dessa
lógica defender a “liberdade” de se matar, de poluir,
de desmatar, de discriminar e combater o que não
se gosta (os negros e os pobres, por exemplo) etc,
etc...
Defendemos o desar mamento como
defendemos o fim do sistema prisional como
existe, da polícia como braço da violência oficial,
do voto obrigatório inconsciente, da burocracia
desnecessária etc. Muito disso acontecerá só daqui
a alguns séculos, mas a visão de um mundo assim
entusiasma e faz crer na vida!

Vote pelo desarmamento.
Vote sim, vote pela vida!

Presidente do Sintsep-GO

Editado sob responsabilidade da Diretoria Executiva: Diretoria Executiva Presidente: Alexandre Reis Coutinho - (MAPA/DFA-GO); Vice Presidente: Edmar Normandes dos Santos “Maradona” (FUNASA - Ceres);
Secretária-Geral: Dulce Costa Oliveira - (CEFET - Goiânia); Secretária de Finanças: Osmar Costa de Queiroz - (FUNASA - Goiânia); Secretária de Organização: Rosana Alexandre da Silva Andrade - Base Aérea de Anápolis (BAAN - Anápolis); Secretária de Imprensa, Comunicação e Promoção: Maria Cleuza Carneiro - (INCRA/GO); Secretária de Assuntos Jurídicos: Adauto de Sousa Almeida - (MAPA/DFA-GO); Secretária de Formação
Sindical e Sindicalização: Gildo Ferreira de Souza - (FUNASA - Jussara); Secretária de Estudos Sócio-Econômicos: Nalva Rodrigues de Lima - (IBAMA/GO); Secretária dos Aposentados e Pensionistas: João Gonzaga da
Igreja Filho Sexto - (INCRA/GO); Secretária de Apoio ao Pessoal do Interior: Antônio Gilvan da Silva - (FUNASA - São Luiz dos Montes Belos); Secretária de Articulação e Movimentos Populares e Estudantis: João
Bernardino Gonçalves Neto - (FUNASA - Aparecida de Goiânia); Suplentes da Diretoria Executiva: Aline Velloso dos Santos (MTr/ANTT); Valdecy Alves da Silva - (FUNASA Jataí); Ivan Rocha da Silva - (EAFCERES - Ceres);
Raimundo Sena dos Santos - (FUNASA - Ceres); Francisco de Assis Xavier Segundo - (CONAB/GO); José Agamenon Borges da Fonseca - (IBAMA/GO); Agenor Amaro Filho - (MME/DNPM); André dos Santos Bernardino
Neto - (FUNASA Porangatu); Idalicia Rocha Vicencia - (FUNASA - Caldas Novas); João Supriano dos Santos - (FUNASA Trindade). Conselho Fiscal: Divino Aparecido de Souza - (INMETRO/GO); José Siqueira da Silva (FUNASA - Formosa); Luiz Afonso dos Santos (MJ/PRF). Suplentes Conselho Fiscal: Walter do Nascimento Filho Fundação Nacional de Saúde em Goiás (FUNASA -Piracanjuba); Paulo Cezar Pereira - Gerencia Regional de
Patrimônio da União - (MPOG/GRPU); Geraldo Pereira de Souza - Centro Federal de Educação Tecnológico de Rio Verde - (CEFET Rio Verde). Diretor Responsável: Alexandre Reis Coutinho Redação: Onaldo Alves Pereira,
Alexandre Reis Coutinho e Dulce Costa Oliveira Jornalista Responsável: Orlando Oliveira Carvalho (GO01080JP) Fotos: Elizabeth Scalon Diagramação e arte: Diferencial (62) 3211-1895;
Tiragem: 5.500 exemplares; Fotolito e Impressão: Scala - gráfica e editora (62) 3271-1822. Sede própria do Sintsep-GO: Rua Dr. Olinto Manso Pereira (antiga 94), nº 910 - St. Sul - 74080-100 Goiânia - GO Telefax: 62.3213-2000 - 0800 642 2010 - www.sintsepgo.com.br - sintsepg@terra.com.br
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roteiro de assembléias para escolha de

delegados para o VII ConSintsep-GO
Roteiros
Goiânia
7º CSM - Sétima Circunscrição Militar (Servidor Civil)
AGU - Advocacia Geral da União
BAAN - Base Aérea de Anápolis (Servidores Civis)
CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica em Goiás
CNEN - Companhia Nacional de Energia Nuclear
CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento
DFDA - Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
DNIT/ANTT -Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre e Agencia Nacional de Transportes Terrestre
DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral
DRT - Delegacia Regional do Trabalho
FAZENDA (PFN - Procuradoria Nacional da Fazenda, GRA - Gerencia Regional de Administração do Ministério da Fazenda e Receita Federal)
FUNAI - Fundação Nacional do Índio
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde
GRPU - Gerencia Regional do Patrimônio da União
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INMET - Instituto Nacional de Meteorologia
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
MC - Ministério das Comunicações
MINISTÉRIO DA SAÚDE
MJ - Ministério da Justiça
MPLA - Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
MTR - Ministério dos Transportes
PRF - Policia Rodoviária Federal
SEAP - Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca
SFA - Superintendência Federal de Agricultura
Anápolis (Campo limpo - Goianápolis - Abadiânia - Alexania - Terezópolis - Pirenópolis - Corumbá de Goiás - Cocalzinho
Funasa DRT, Receita Federal, BAAN e INMETRO
Jaraguá - Petrolina - Jesupolis - São Francisco de Goiás
Goianésia - Vila Propício - Barro Alto
São Luiz de Montes Belos - Firminólopis - Turvania - São João da Paraúna - Paraúna - Palminópolis - Anicuns - Sanclerlandia - Córrego do Ouro - Buriti de Goiás
Aurilandia - Cachoeira de Goiás - Moipora
Formosa - Cabiceiras de Goiás - Flores - Vila Boa - Planaltina de Goiás - São João da Aliança - Alto Paraíso de Goiás
Iporá - Amorinópolis - Diorama - Montes Claros de Goiás, Jaupaci - Israelendia - Ivolandia
Simolândia - Alvorada do Norte - Buritinópolis - Damianópolis
Caiapônia - Palestina - Doverlandia
Posse - Mambai
Piranhas - Areianópolis - Bom Jardim - Baliza
São Domingos - Divinópolis
Aragarças - Barra do Garças
Campos Belos - Monte Alegre - Terezina de Goiás - Cavalcante - Arraias
Itapirapuã - Matrinchã
Luziânia - Cidade Ocidental - Valparaízo - Novo Gama Santo Antônio do Descoberto - Águas Lindas - Cristalina
Goiás - Faina, Aruanã, Mozarlandia - Nova Crixás
Silvânia - Vianópolis - São Miguel do Passa Quatro
Itapuranga - Itaberaí
Aparecida de Goiânia - (Hidrolandia)
Senador Canedo - (Caldazinha - Bonfinópolis - Bela Vista)
Inhumas -Araçú - Caturai - Brazabantes - Goianira - Santa Rosa de Goiás - Itauçu
Morrinhos
Piracanjuba - Prof. Jamil - Cromínia - Mairipotaba
Pontalina - Vicentinópolis - Joviania - Aloandia
Caldas Novas - Rio Quente - Marzagão - Corumbaíba
Goiatuba - Panamá - Bom Jesus - Porteirão - Buriti Alegre
Catalão - Goiandira - Cumari - Três Ranchos - Ouvidor - Divinópolis
Pires do Rio - Ipameri - Urutaí - Orizona - Palmelo - Santa Cruz de Goiás - Cristianópolis.
Itumbiara - Cachoeira Dourada - Inaciolandia
Ceres - FUNASA - Uruanã, Carmo do Rio Verde - Santa Izabel - Rianápolis
Jataí - Serranópolis - Aporé
Rialma - FUNASA
Mineiros - Portelandia - Santa Rita do Araguaia
Ceres - CEFET
Rio Verde - FUNASA - Montividiu - Santo Antônio da Barra
Nova Glória - Itapaci - Ipiranga
Rubiataba
Rio Verde - Escola Agrotécnica Federal
Crixás - Santa Terezinha de Goiás - Pilar de Goiás - Campos Verdes
Quirinópolis - Caçú - Itarumã - Itajá São Simão - Paranaiguara - Cachoeira Alta
Uruaçu - São Luiz do Norte - Campinorte
Niquelândia - Colinas do Sul
Santa Helena de Goiás - Maurilandia - Rioverlandia - Castelandia
Mara Rosa - Uirapuru - Estrela do Norte
Palmeiras de Goiás - Cesarina - Indiara - Acreuna - Edéia - Edealina - Varjão
Trindade - Campestre - Santa Bárbara de Goiás - Guapo - Abadia de Goiás
Porangatú - Santa Tereza de Goiás - Formoso, Minaçu, Mutunópolis - Novo Planalto, São Miguel do Araguaia
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o brasil que se cura!

o brasil

que crise é essa?

é afro

Todo corpo vigoroso tem um sistema de alerta e reação. Quando invadido por algo que lhe faz
mal ele responde com sinais como: febre, dor, inchaço etc...
Chamamos a isso de doença, mas na realidade esses sintomas são alarmes para o verdadeiro
perigo que ataca o corpo por dentro.
No corpo social também é assim! De vez em quando tudo parede desandar em crise. Essa crise,
como a dor e a febre, nos alerta para o que está acontecendo e exige uma reação salvadora.
Estamos passando por um momento assim, uma crise profunda e aguda.
O Brasil sofre com doenças antigas.
É fácil dar aspirina para alguém com febre e considerar cumprida a missão.
Essa também é a tendência com relação ao que acontece no Brasil. A escapatória mais
confortável é criar nomes sonoros para os problemas - mensalão, caixa dois, corrupção - e apontar
alguns bodes expiatórios mais vistosos: o PT, alguns congressistas etc. Esse é o caminho da fuga, a
cibalena derrancada para o paciente que carece urgentemente de uma quimioterapia bem feita.
Todo tratamento eficaz se baseia numa boa memória. É preciso conhecer o histórico do
paciente e fazer um tratamento integral. Lembrar é um instrumento de primeira linha da memória. Já
imaginou você consultando o seu médico e ele lhe dizendo que perdeu a sua ficha, que não se lembra
do que lhe aconteceu antes?! Seria um pesadelo!
Pois, o paciente Brasil tem uma longa ficha médica. Nós não esquecemos o que está gravado
nessa ficha com o nosso sangue e suor.
Vamos então puxar pela memória, as suas anotações mais recentes apenas:
- Quantas CPIs foram abortadas no governo FHC?
- Acusações de compras de votos para a emenda da reeleição, deram em alguma coisa, foram
devida e transparentemente investigadas?
- E as privatizações obscuras, danosas e até hoje provocando questionamentos sérios?
- E o caso do painel do senado? No que deu?
- Quantas campanhas políticas do PSDB e do PFL você viu que correspondeu à situação
econômica conhecida dos candidatos?
- E os showmícios que viajam pelo interior do Estado de Goiás a mando do palácio das
Esmeraldas?
- E, e, e... você, com certeza lembra de muito mais, faça a sua própria lista!
A ficha do paciente é longa e triste!
Isso justifica que PT e aliados sigam a mesma linha, caminhando pelos trilhos velhos desse trem
mal assombrado de nossa história política?!
De modo algum!
Só que não é só esse pedaço da história que importa. É preciso um tratamento do corpo inteiro
curativo e, sobretudo, preventivo!
O Sintsep-GO entende que essa crise é uma oportunidade única do Brasil se curar.
Precisamos de uma ampla e profunda reforma política. Uma que impossibilite a definição das
eleições pelo dinheiro gasto nas campanhas, que filtre o meio político tirando dele os
cambalacheiros de plantão e, que crie partidos de verdade.
Somos também pela descentralização e pela criação de instrumentos de controle social eficazes.
Queremos que essa crise seja vista e tratada na sua verdadeira dimensão que não se reduz a três
anos, mas vem de longa data.
Achamos crucial que o uso dessa crise como instrumento de recuperação de poder por certas
elites seja desmascarado.
Mais que show midiático ou punições exemplares, precisamos de educação política de baixo
para cima.
Essa crise é uma oportunidade única de cura desse amado paciente Brasil e por ela vamos lutar.
Memória nos que querem esquecer a ficha anterior!
Sinceridade e muito amor para com o Brasil!
Cremos no Brasil que se cura!

A humanidade veio da África, dizem os
cientistas! Da mama África vieram também
ricos sabores, cores fortes e música animada
para todos os recantos do mundo!
O seu povo bonito, forte e resistente
tingiu as Américas com a sua negritude.
Infelizmente, acorrentados como escravos,
mercadoria humana, milhões de homens e
mulheres foram arrancados de suas famílias
para ser a força de trabalho que haveria de
construir as nações do “novo mundo”.
O Brasil sofre, ainda hoje, as
conseqüências dessa atrocidade histórica. A
miséria que assola as periferias, a pobreza dos
campos contrastando como a pujança da
agro-indústria, tudo isso tem uma forte
conotação racial.
Os trabalhadores e trabalhadoras,
brasileiros querem assumir a sua parcela de
negritude com orgulho e fazer de sua luta
uma bandeira especial.
Novembro é o mês da consciência negra
no Brasil, comemora Zumbi dos Palmares e a
verdadeira libertação dos escravos.
Junto com o movimento negro, a Cut e
outros setores organizados da sociedade, o
Sintsep-GO participa das atividades desse
mês de orgulho afro-brasileiro.
O Brasil que é mais, celebrado com
orgulho no primeiro artigo desse jornal é
também Afro! Sem essa africanidade
perdemos uma parte essencial de nossa
cultura.
Como, então, deixar de lutar pela
cidadania plena dos afro-descendentes?
Os direitos humanos só são completos
quando incluem todos sem distinção.
O nosso orgulho do Brasil também, só é
completo quando assumimos a sua
negritude!
Viva Zumbi, viva seu povo!
Axé para o Brasil!

atualização

cadastral
A comunicação do Sindicato com os companheiros e companheiras de todo o Estado é muito
importante para o desenvolvimento eficaz de nosso trabalho e o avanço de nossa luta. Para isso é preciso
saber quem é você, ter seus dados e os meios de contato mais rápidos. Atualize seus dados e ajude o
Sindicato a fazer o seu trabalho.
Você pode fazer a atualização do seu cadastro preenchendo o formulário abaixo e encaminhando-o
à sede do Sintsep-GO ou por telefone: 0800 642 2010. Não esqueça de preencher todos os campos.
Nome: _____________________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________
Cidade: ________________________________________ CEP: __________________ Goiás
Telefone: _________________ Celular: _______________ E-mail: _____________________
CPF: __________________________________ RG: ________________________________
Matrícula do Siape: ___________________________________________________________
( ) Ativo/a ( ) Pensionista ( ) Aposentado/a
Órgão de lotação: ____________________________________________________________
Por favor, recorte e envie para o endereço: Rua Dr. Olinto Manso Pereira (antiga 94), nº 910 - St. Sul - 74080-100 - Goiânia - GO.
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