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J o r n a l  d o

Dia 11 de março de 2019, você tem 

um compromisso inadiável com nos-

sa entidade. Estaremos realizando 

as eleições que vão definir a nova composição 

da Direção Executiva e do Conselho Fiscal para 

o triênio 2019/2022. Por conta disso, filiado/a, 

sua participação neste processo é fundamen-

tal.

 A Comissão Eleitoral do Sintsep-GO, 

eleita em Assembleia Geral Ordinária no dia 

11 de janeiro deste ano, conclama a presença 

de todos os filiados/as que estão aptos à votar 

(conforme lista publicada no site da entidade – 

www.sintsepgo.org.br) neste processo, que é 

uma das marcas desta entidade: a eleição de-

mocrática de seus dirigentes.

 Neste pleito, a Comissão Eleitoral apre-

senta aos filiados/as a Chapa 1 (SINTSEPgo PRA 

FRENTE, PRA TRÁS NUNCA MAIS!) e a Chapa 2 

(VEM PRA LUTA! MUDANÇA JÁ!). Esta edição 

do jornal institucional do sindicato é voltada 

para a apresentação dos/as integrantes das 

duas chapas e de suas propostas para a base 

– tendo em vista que cada uma das chapas pro-

duziu um jornal específico, para falar das ações 

e propostas, de forma mais abrangente. 

 Por isso, analise bastante as propostas 

apresentadas pelos companheiros e decida seu 

voto com sabedoria. Fique atento às cláusulas 

presentes no Estatuto (disponível no site da en-

tidade), para que todo o processo ocorra den-

tro da lisura e do respeito que nossa entidade 

merece. 

 Lembre-se: se você estiver apto a votar, 

mas seu nome não constar na lista, apresente 

seu contracheque (com a consignação do Sint-

sep-GO) e vote em separado. Aposentados e 

pensionistas de Goiânia e região Metropolita-

na votam na sede do Sintsep-GO.

 Não abra mão do seu direito de esco-

lher os dirigentes de nossa entidade sindical. 

Confira nas páginas 2 e 3 as propostas das duas 

chapas e, na página 4, os locais de votação. A 

Comissão Eleitoral do Sintsep-GO deseja a você 

uma ótima eleição!

Comissão Eleitoral do Sintsep-GO

ELEIÇÕES 
SINTSEP-GO
TRIÊNIO  2019/2022

Comissão Eleitoral coordenou trabalho de 
apuração das últimas eleições do Sintsep-GO.
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Dia 11 de março você vai decidir 
quem estará à frente do nosso 
SINTSEP-GO. Você nos conhe-

ce da luta, há muito tempo. Esteve 
conosco nas conquistas dos últimos 
anos, sabe o quanto nossa entidade 
evoluiu dentro e fora do Estado.
 Dirigidos por você tivemos 
inúmeras conquistas. Reformamos 
nossa sede, adquirimos a Casa de 
Apoio e o Centro de Formação, fun-
damos seis delegacias sindicais (Ce-
res, Morrinhos, Formosa, Jataí, Rio 
Verde e Campos Belos) – número 
este que, com o seu apoio, vamos 
AMPLIAR.
 Ao seu lado, sustentamos 
nossas posições em Brasília, nas gre-
ves histórias de 2007 e 2012 – onde 
obtivemos ganhos reais no VB de 
praticamente todas as carreiras. De-
fendemos os servidores intoxicados, 
os anistiados da Conab, a Funai. 
Conquistamos a GACEN e o retorno 
da PARIDADE para parte dos aposen-
tados e pensionistas na gratificação 
de desempenho e nas gratificações 
específicas (última parcela veio em 

2019).
 Fomos pioneiros, com a Con-
dsef, na conquista do MI-880, que 
permitiu a transformação do tempo 
comum em especial para efeito de 
aposentadoria e abono de perma-
nência. Hoje lutamos para que o go-
verno CUMPRA NOSSO DIREITO.
 Conforme vontade da BASE, 
adquirimos seis flats de lazer no No-
bille Inn Thermas Place, de Caldas 
Novas, para o seu uso. Fizemos con-
vênio com o Golden Dolphin Hotel 
e com o América Saúde, como alter-
nativa aos planos de Saúde. Estamos 
em negociação com o Ipasgo, bus-
cando fechar outro convênio, o que 
será, sem dúvida, mais uma grande 
conquista.
 Reestruturamos a Assessoria 
Jurídica, que de 2013 até hoje con-
quistou mais de R$ 50,5 milhões de 
reais para os associados. Consideran-
do-se valores anteriores a 2013, po-
demos estimar quase o dobro disso, 
integralmente revertidos a você.
 Priorizamos a luta e a boa 
gestão. Fizemos mais gastando me-

nos, sem desvios, com honestidade 
absoluta. Por isso o sindicato cres-
ceu.
 A Chapa 1 tem procurado 
fazer uma campanha propositiva, 
mostrando o que fizemos à frente do 
SINTSEP-GO. Infelizmente, o mesmo 
não tem ocorrido com a chapa adver-
sária. Na busca desesperada por vo-
tos, eles entendem que é necessário 
atingir a honra das pessoas da Chapa 
1, por meio de afirmações falsas e 
levianas sobre o uso dos veículos da 
entidade e também de sua estrutura.
 Mas, em respeito a você, não 
vamos desenvolver o mesmo discur-
so. Apenas afirmamos que temos 
provas de tudo aquilo que foi colo-
cado em nosso jornal. Quando disse-
mos que assumimos o sindicato, em 
2007, com uma dívida de quase R$ 
300 mil junto à Receita Federal, e que 
conseguimos renegociar para cerca 
de R$ 180 mil, nós temos provas. As-
sim como temos provas de quem foi 
o responsável pela perda de prazo, 
no processo dos 28,86%, que preju-
dicou cerca de 400 filiados. A Comis-

são Eleitoral poderá ter acesso a elas 
assim que desejar.
 Além da condição temporária 
de dirigentes, também somos filia-
dos. Não queremos que o retrocesso 
volte ao SINTSEP-GO. Não queremos 
a má-administração, a má-gestão dos 
recursos, o maltrato aos filiados.
 Agradecemos a confiança 
e o carinho que nos trouxeram até 
aqui. Com muita honestidade, cons-
truímos nossa trajetória de trabalho. 
Com você, transformamos o SINTSEP-
-GO naquilo que ele é hoje. Sabemos 
que a luta não se faz de três em três 
anos, com palavras de ordem e pan-
fletos que não dizem nada. A LUTA SE 
FAZ COM TRABALHO, TODO DIA!
 Com o seu voto vamos avan-
çar mais, para frente, sem retroces-
so. Vem com a gente pro futuro!
 Dia 11 é CHAPA 1: SINTSE-
Pgo PRA FRENTE, PRA TRÁS NUNCA 
MAIS!
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EXPEDIENTE

ELEIÇÕES 2019/2022    -    11 de março de 2019

No Sintsep-GO, quem determina os 
rumos do sindicato é a Base

Comissão Eleitoral conclama filiados/as a comparecerem às urnas no pró-
ximo dia 11 de março para eleger direção da entidade

Confira os locais de votação (conforme edital publicado no Jornal O Hoje no dia 23 de 
janeiro de 2019 e com a devida retificação no dia 7 de fevereiro do corrente ano)

Comissão Eleitoral Triênio 2019/2022 conduz processo eleitoral do Sint-
sep-GO. À esquerda, o presidente Leonel Mateus e, ao fundo, Dílson Sér-
gio, conversam com Maria Leci.

No próximo dia 11 de mar-
ço deste ano, segunda-feira 
após o feriado de carnaval, 

servidores(as) públicos(as) federais 
filiados(as) ao Sintsep-GO devem 
comparecer às urnas, entre às 8 e às 
17 horas, para eleger a direção da 
entidade para o triênio 2019/2022. 
“É um momento de importância 
fundamental para o sindicato. Ser-
vidores e servidoras terão a oportu-
nidade de exercer seu direito de de-
finir os rumos da nossa entidade”, 
informa o presidente da Comissão 
Eleitoral do pleito de 2019 e servi-
dor do Ministério da Saúde, Leonel 
Mateus Lúcio.
 Integrada também pelos(as) 
servidores(as) Dílson de Almeida 

Sérgio (Inmet), Raimundo Rodri-
gues Pereira (MS), Francisco Ferrei-
ra de Souza (MS) e Maria Leci Ribei-
ro de Oliveira (Pensionista), tendo 
por suplentes  Geminiano Santana 
dos Santos (Aposentado), Maria 
Amélia Silva (Funasa) e Vitalina de 
Fátima Lopes (MS), a comissão tem 
se esforçado ao máximo para ga-
rantir a plena participação dos(as) 
servidores(as) no processo.
 Experiente, Leonel avalia 
como “tranquilo”, até o momento, 
o processo eleitoral. “Os trabalhos 
têm ocorrido com muita tranquili-
dade, ordem e respeito por parte 
dos candidatos. Tivemos duas cha-
pas inscritas, que já apresentaram 
seu material, e que, certamente, 
estão interessadas em promover o 
melhor para o sindicato e seus filia-

dos”, considera. 
 Segundo a Comissão Eleito-
ral, nem todos os municípios terão 
urnas, embora a distribuição geo-
gráfica das mesmas tenha sido feita 
com objetivo de facilitar a votação 
por parte de todos(as) os(as) ser-
vidores/as (confira os locais de vo-
tação no quadro abaixo). Caso o(a) 
servidor(a) chegue em seu local de 
votação e seu nome não estiver na 
lista, ele/ela deverá votar em se-
parado, tendo em mãos o contra-
cheque atualizado, comprovando 
a consignação sindical (Art. 126 do 
Estatuto do Sintsep-GO). 
 É importante dizer que os 
documentos válidos para iden-
tificação de todos(as) os(as) 
servidores(as) votantes são a cartei-
ra de identidade, carteira funcional, 
carteira social do Sintsep-GO ou 
documento de habilitação. Os(as) 
mesários(as) já estarão instruídos 
para essa situação e poderão orien-
tar com clareza àqueles(as) que es-
tiverem nesta situação. “Os votos 
em separado serão conferidos pela 
comissão eleitoral, que verificará se 
os(as) referidos(as) servidores(as) 
estavam aptos a votar e, posterior-
mente, terão seus votos misturados 
aos demais – sem identificação do 
voto, claro”, finaliza Leonel.
 Mais informações ou ques-
tionamentos podem ser feitos di-
retamente à Comissão Eleitoral, 
ligando no Sintsep-GO, pelos núme-
ros 0800-642-2010 e/ou (62) 3213-
2000.

Maria Leci, Raimundo Rodrigues e Francisco Ferreira organizam docu-
mentos para o dia da eleição.

Goiânia

Sintsep-GO (sede administrativa); 
Ibama; 

DFA Praça Cívica; 
DFA Laboratório; 
DNPM/DMME; 

Conab; 
DAMF Praça Cívica; 

Receita Federal; 
SRTE (Av. 85); 

SRTE (Praça Cívica); 
Dnit; 
Incra; 

Inmetro; 
Sesai (antiga Casa de Saúde Indígena); 

Funasa (sede); 
SES/GO (Regional Central e Centro-Sul); 

AGU/Funai;

Região Metropolitana 

CNEN (Abadia de Goiás); 
Senador Canedo; 

Aparecida de Goiânia; 
Goianira; 
Trindade.

Estado

Funasa (Anápolis); 
SRTE (Anápolis); 

Base Aérea (Anápolis); 
Inmetro (Anápolis); 

Receita Federal (Anápolis); 
Santa Helena; 
Quirinópolis; 
São Simão; 
Itumbiara; 

Goiatuba; 
Pontalina; 

Piracanjuba; 
Morrinhos; 

Caldas Novas; 
Pires do Rio; 

Catalão; 
Luziânia; 
Formosa; 

Simolândia; 
Posse; 

São Domingos; 
Campos Belos;

Jaraguá; 
Goianésia; 

Rialma; 
Ceres; 

Nova Glória; 
Rubiataba; 

Uruaçu; 
Niquelândia; 
Mara Rosa; 
Porangatu; 
Inhumas; 

Itapuranga; 
Cidade de Goiás;

Itapirapuã; 
Jussara; 
Iporá; 

Caiapônia; 
Piranhas; 

Aragarças; 
São Luís de Montes Belos; 

Jataí;
Mineiros;

Rio Verde (delegacia do 
Sintsep-GO).


