
SINTSEP
CUT

CONDSEF
FENADSEF

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

J o r n a l  d o

Confira a lista de convênios de produtos e serviços com o Sintsep-GO no encarte do nosso jornal.

Filiado a

Fundado em 23.04.89 
Órgão informativo do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás - Novembro/2021

A única esperança
para a classe trabalhadora
é a derrubada de Bolsonaro
Por mais que queiramos, fica difícil falar 

sobre conjuntura sem trazer à luz alguns 
fatos, que propiciaram que chegássemos 

a esse nível de desgoverno que atinge o nosso 
país. Senão vejamos: o capitalismo centrado 
na política imperialista dos EUA, não aceitou 
de forma nenhuma o crescimento econômico 
de alguns países emergentes, principalmente 
daqueles que constituíram o BRICS, que che-
garam a dominar 33% da economia mundial 
– isso ocasionou o crescimento político de di-
versos países da chamada esquerda, inclusive 
nas Américas. 
 A emergência econômica desses pa-
íses, inclusive do Brasil, que em plena crise 
mundial, tendo como mote central a crise do 
subprime nos EUA, que se alastrou pela Eu-
ropa, fez com que houvesse uma retaliação 
por parte das maiores economias mundiais, 
de modo que tentaram e, na maioria dos ca-
sos, conseguiram inverter as eleições da dita 
esquerda: voltaram velhas e surgiram novas 
figuras, ainda mais conservadoras, trazendo 
de volta quase um “novo colonialismo”.
 Nos EUA, a política implantada por 
Trump, e repassada para vários aliados, entre 
eles o Brasil, era a da xenofobia, homofobia, 
misoginia e o negacionismo frente a pande-
mia da covid 19. Tudo isso tendo origem no 
golpe político aplicado na presidenta Dilma e, 
com o seu impeachment, na assunção de Te-
mer e, posteriormente, na prisão fraudulenta 
de Lula, impedindo-o de concorrer às eleições 
abrindo caminho para a inimaginável eleição 
de Bolsonaro. 
 A mando das forças da elite, Temer 

assumiu no lugar de Dilma e, de imediato, 
mostrou ao que veio, inicialmente aprovando 
a PEC 95, mais conhecida como PEC da mor-
te e de congelamento das políticas públicas, 
para as quais não haveria mais recursos, sen-
do prioritário o pagamento da dívida pública. 
Depois, iniciou uma campanha pela Reforma 
da Previdência e, não o conseguindo, agiu 
na surdina aprovando a Reforma Trabalhista, 
desfigurando completamente a CLT, retirando 
diversos direitos dos trabalhadores.
 Com a eleição de Bolsonaro, via prisão 
de Lula, facada ainda não esclarecida, assassi-
nato de Marielle ainda nebuloso, rede de fake 
news, apoio de algumas igrejas evangélicas 
e outras manobras inescrupulosas, surge no 
Brasil um misto de nazifascismo, Olavismo (a 
Terra não é redonda) e uma política voltada 
totalmente para o agronegócio, para as como-
dities e, principalmente, para a dolarização da 
economia, o que tem trazido de volta a velha 
figura da inflação, já em 10,67% (acumulado 
dos últimos 12 meses em outubro, segundo 
o G1), com gasolina acima de R$ 7, botijão 
de gás a mais de R$ 130, óleo, feijão, arroz, 
açúcar e outros produtos da cesta básica com 
preços fora do alcance daqueles que ganham 
um salário-mínimo ou menos. 
 Não bastasse isso, o negacionismo, 
que levou à morte milhares de brasileiros(as) 
– hoje mais de 600 mil – pela decisão delibe-
rada de não comprar as vacinas, que foram 
ofertadas no início desse ano, ou mesmo 
por negociatas com empresas fraudulentas 
(fato comprovado pela CPI); corrupção com 
a compra de cloroquina e ivermectina, como 

preventivos (o que nunca chegou a  ser com-
provado); gafes internacionais; política am-
biental; educativa; ciência e tecnologia des-
prezados; desemprego acima de 14%; quase 
40 milhões de trabalhadores vivendo na in-
formalidade; queda na indústria e comércio; 
fuga de dólares; fechamento de fábricas e em-
presas.
  Por último, e não menos grave, o fecha-
mento com o Centrão; a criação do orçamen-
to paralelo e o apoio ao “orçamento secreto” 
(que está sendo combatido pelo STF); a Refor-
ma da Previdência; a tentativa, via PEC 32, de 
extinguir os serviços públicos com o pretexto 
de uma Reforma Administrativa; tentativa de 
uma Reforma Tributária, na qual os mais ricos 
serão ainda mais beneficiados; um bolsa famí-
lia transvestido de calote, com a PEC dos Pre-
catórios... Tudo isso sem falar na tentativa de 
golpe em 7 de setembro: um grande fiasco.
 Mas, não nos enganemos! Temos que 
manter, mais do que nunca, a nossa luta nas 
ruas, na mídia, em todos os meios de comuni-
cação, pressionando diuturnamente deputa-
dos federais e estaduais, senadores, prefeitos 
e vereadores, pois só a nossa luta nos levará a 
vitória. A única esperança para a classe traba-
lhadora é a derrubada de Bolsonaro, do grupo 
político que ele representa e de suas políticas 
nefastas.

FORA BOLSONARO!
PELA REVOGAÇÃO DA EC 95 E DAS REFORMAS 
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA.

Direção do Sintsep-GO

XII Congresso aprova contas do
sindicato e ratifica plano de
lutas dos próximos três anos. Pg. 3

Somos todos
#FORABOLSONARO.
Confira!                                       Pg. 2

Um sindicato dirigido pela base tem 
ações a mostrar!

Pg. 4

A luta histórica do Sintsep-GO em 
defesa dos intoxicados, pela aprova-
ção da PEC 101/2019.                 Pg. 3

-GO

Aos 55 anos faleceu, no dia 15/11, o vice-presidente do Sintsep-GO, diretor e um dos fundadores da Condsef/Fenadsef, Gilberto 
Jorge Cordeiro Gomes. Uma dura perda para o movimento sindical e para a luta dos servidores públicos federais. Gilberto sempre 
foi referência, uma liderança importante e atuante. Ele foi servidor do Ministério da Saúde, ex-Sucam e Funasa, e começou cedo 
sua jornada. “A história da Condsef se confude com a história da minha vida”, disse, em live que participou pela entidade. Gilberto 
deixa esposa, três filhos e vários amigos. Que a dor que todos nós sentimos se transforme em força, para que sigamos em frente 
e consigamos conquistar tudo o que sonhamos. Um Brasil justo, com servidores valorizados e serviços públicos de qualidade para 
todos. Gilberto Jorge, presente!

Gilberto Jorge, presente!
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NÃO À PEC 32
Sintsep-GO é
#FORABOLSONARO

Entidade participou de mais de 13 atos em defesa dos servidores e serviços públicos em Goiânia, em parceria com movimentos sociais e entidades sindicais 
integrantes do Fórum Goiano em Defesa dos Direitos, da Democracia e da Soberania

Contrariando aqueles que teimam em 
dizer que o sindicato paralisou suas 
atividades no período da pandemia, 

desde o início do ano, foram mais de 13 atos 
exigindo “Fora Bolsonaro”, em defesa dos 
serviços públicos e dos servidores, contra os 
aumentos abusivos no custo de vida e em 
itens necessários como combustível e ali-
mentos. Além disso, as entidades defende-
ram vacinação imediata para todos e a ma-
nutenção do Auxílio Emergencial, sobretudo 

para a parcela da população que ficou de-
sempregada em função da crise financeira.
 Quando se fala em defesa dos ser-
vidores e serviços públicos, é fundamental 
entender que, além das reformas que reti-
raram direitos (Previdenciária e Trabalhista), 
a grande luta que se 
trava neste momento é 
contra a PEC 32/2020. 
“É ela que promove o 
verdadeiro desmon-
te do serviço público, 
praticamente abolindo 
o acesso via concur-
so e garantias como a 
estabilidade, além de 
permitir a terceiriza-
ção irrestrita. Isso, na 
prática, significa o fim 
do serviço público”, afirma o presidente do 
Sintsep-GO, Ademar Rodrigues.
 É preciso ter em mente que os 
grandes prejudicados com tudo isso não 
serão apenas os atuais servidores. A popu-

lação ficará desassistida de vários serviços, 
em áreas essenciais, que não são do interes-
se da iniciativa privada. Caso seja aprovada, 
os futuros concursandos não terão por que 
estudar, já que o acesso não se dará via con-
curso e, na prática, não significará nada, pois 

todos os cargos serão 
políticos – preenchi-
dos de acordo com o 
governo de plantão. “É 
um retrocesso imenso, 
que antecede a Cons-
tituição de 1988, que 
regulamentou o ser-
viço público no Brasil 
e o Sistema Único de 
Saúde, entre outras 
áreas. São direitos do 
cidadão que estão, li-

teralmente, indo para o espaço, a custa de 
populismo e de um projeto predatório de 
poder de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e de 
todo o ‘centrão’, que o apoia à custa de di-
nheiro público”, explica Ademar.
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Fora Bolsonaro Praça Universitária - 21/02/2021

Dia Mundial do Meio Ambiente - 05/06/2021Ato Fora Bolsonaro na Alego - 18/08/2021

NOTAS

E X P E D I E N T E

CURSOS DE FORMAÇÃO
O Sintsep-GO irá abrir novas turmas para cursos 
de iniciação em informática, nas áreas de Windo-
ws, Word e Internet. Cada um deles possui carga 
horária de 10h, somando ao todo 30 horas de 
curso. Os interessados terão certificado de con-
clusão. Para inscrições e mais informações, ligue 
para o sindicato no (62) 3213-2000. As datas das 
turmas e horários serão fechadas segundo a dis-
ponibilidade dos professores e a quantidade de 
alunos interessados. Podem se inscrever filiados 
ao sindicato e seus dependentes.

INFORME JURÍDICO
• 3,17% | 0014916-16.2001.4.01.3500 | F.L.B.A. 
| RPV’s estão sendo pagas desde início de outu-
bro/2021.
• GDPGTAS Coletiva | 0006482-
52.2012.4.01.3500 | Processo encaminhado 
para elaboração de cálculo e início da execução.
• GDAIN Coletivo | 0000346-05.2013.4.01.3500 
| Funai | Está no TRF1, aguardando julgamento 
de Recurso de Apelação pelo SINTSEP-GO.
• 84,32% | 070700-90.1991.5.18.0001 | 590880 
| Funasa | Julgado mérito - não competência da 
JT em relação a período posterior a Lei 8112/90 
e inexequibilidade das sentenças judiciais.
• 28,86% | Servidores Remanescentes | 
0001834-05.2007.4.01.3500 | Funasa | Acórdão 
julgou procedente o recurso da FUNASA, decla-
rando a prescrição do objeto. Neste momento o 
processo está concluso aguardando julgamento 
de Recurso Especial pelo SINTSEP.
• 3,17% Coletivo | 0039782-39.2011.4.01.3500 
| Funasa |Processo foi migrado para o PJE e está 
em fase de confecção das RPV’s, porém sem pre-
visão ainda de finalizar.
• GDASST Coletivo | 023578-80.2012.4.01.3500 
| Funasa | Está no TRF1, concluso para julga-
mento de Recurso de Apelação pela Funasa, 
desde o dia 18/12/2014 (migrou p/ PJE).
• GACEN - PARIDADE COLETIVO | 0005730-
46.2013.4.01.3500 | Funasa | Recurso Extraor-
dinário do SINTSEP foi negado. Processo transi-
tou em julgado. Não tivemos êxito na ação.
• GDPST Coletivo | 0005729-61.2013.4.01.3500 

| Funasa |Interposto Agravo de Instrumento 
pelo Sindicato contra a decisão que mandou 
desmembrar o processo em razão do número 
de substituídos.
• Indenização de Campo I (coletivo) | 0023363-
51.2005.4.01.3500 | Funasa | Processo em fase 
de pagamento. A maioria dos substituídos já re-
ceberam. Faltam 50 pensionistas, que já foram 
habilitadas. Por inércia da Vara, os valores vol-
taram para a Conta Única do Tesouro Nacional. 
Já fizemos o requerimento para as pensionistas. 
Estamos localizando os substituídos que não le-
vantaram os valores
• 3,17% | 0020087-85.2000.4.01.3500 | Ibama 
| Juiz homologou os cálculos e mandou expedir 
as ordens de pagamento. Aguardando expedi-
ção das RPV’s.
• 3,17% Coletivo | 0017024-37.2009.4.01.3500 
| Inmetro | Está suspenso, aguardando o julga-
mento do recurso do INMETRO no TRF1. Sem 
previsão de conclusão (migrou p/ PJE).
• GDPGTAS Coletiva | 0006481-
67.2012.4.01.3500 | Min. Agricultura Pecuária 
e Abastecimento | Encerrando a fase de paga-
mento. A maioria dos créditos já voltaram para a 
Conta única do Tesouro Nacional.
• GDPGPE/GDFFA/GDATFA Coletivo | 0005145-
91.2013.4.01.3500 | Mapa | Está no TRF1, con-
cluso para julgamento de Recurso de Apelação 
pelo SINTSEP, desde o dia 10/08/2016 (migrou 
p/ PJE).
• 3,17% Coletivo | 0023418-12.1999.4.01.3500 
| Min. Fazenda | Processo em fase de pagamen-
to.
• GDAFAZ Coletivo | 0010577-91.2013.4.01.3500 
| Min. Fazenda | Está no TRF1, concluso para jul-
gamento de Recurso de Apelação pela União, 
desde o dia 21/11/2018 (migrou p/ PJE).
• GDASST Coletivo | 0023507-78.2012.4.01.3500 
| Min. Previdência e Ass. Social | Processo foi ex-
tinto na fase de execução.
• GDPST Coletivo | 0000349-57.2013.4.01.3500 
| Min. Previdência e Ass. Social | Processo em 
fase de elaboração de cálculos para início da 
execução.
• GDASST E GDPST Coletivo | 0023509-

48.2012.4.01.3500 | Ministério da Saúde | 
Aguardando a União juntar as fichas financeiras 
necessárias para elaboração dos cálculos.
• GDPST Coletivo | 0000356-49.2013.4.01.3500 
| Min. Saúde | Está no TRF1, aguardando julga-
mento de Recurso de Apelação pelo SINTSEP.
• GDPGTAS Coletiva | 0039042-
42.2015.4.01.3500 | Min. Comunicações | Pro-
cesso finalizado. Aguardando desbloquear o 
crédito da autora para levantamento.
• GDPGPE Coletivo | 0000419-74.2013.4.01.3500 
| Min. Comunicações | Processo retornou a vara 
de origem tendo o SINTSEP obtido êxito na dis-
cussão. Processo será encaminhado para elabo-
ração dos cálculos e posterior início de execução.
• GDPGTAS Coletiva | 0011743-
95.2012.4.01.3500 | Min. Minas e Energia | Pe-
ticionamos pedindo a intimação da UNIÃO para 
juntar as fichas financeiras dos autores para ela-
boração de cálculo e iniciar a execução.
• GDTAEM E GDPGPE (Comando do Exército) 
| 0005150-16.2013.4.01.3500 | Min. Exército 
| Processo retornou a vara de origem tendo o 
SINTSEP obtido êxito na discussão. Pedimos a 
intimação da UNIÃO para juntar as fichas finan-
ceiras necessárias para elaboração dos cálculos.
• GDPGTAS Coletivo | 0011741-
28.2012.4.01.3500 | Min. Planejamento, Or-
çamento e Gestão | Aguardando a juntada das 
fichas financeiras para elaborar os cálculos.
• GDPGPE Coletivo | 0003256-
05.2013.4.01.3500 | Min. Planejamento, Orça-
mento e Gestão | Aguardando a União juntar as 
fichas financeiras para elaborar os cálculos.
• GDASST Coletivo | 0023519-92.2012.4.01.3500 
| Min. do Trabalho | Aguardando Expedição das 
RPVs.
• GDPST Coletivo | 0000355-64.2013.4.01.3500 
| Min. Trabalho | Está no TRF1, aguardando jul-
gamento de Recurso de Embargos de Declaração 
opostos pela UNIÃO e SINTSEP (migrou p/PJE).
• GDPGTAS Coletiva | 0006486-
89.2012.4.01.3500 | Min. Transportes | Aguar-
dando Expedição das RPVs.
• 28,86% | 0009310-46.1997.4.01.3500 | União 
(Fazenda Nacional) | Processo em fase de paga-

mento. O processo contempla vários órgãos, tais 
como Min. Dos Transportes, Min. Comunicações 
e Min. Agricultura. A maioria dos substituídos já 
receberam.
• 28,86% | 0015945-91.2007.4.01.3500 | União 
(Fazenda Nacional) | Está em fase de atualização 
dos cálculos.
• Anuênios | 0009115-32.1995.4.01.3500 | 
União (Fazenda Nacional) | Processo em fase de 
pagamento. A maioria dos servidores já recebe-
ram. Os que ainda estão não receberam é por 
alguma irregularidade que está sendo tratada de 
forma individual.
• GDPGPE Coletivo | 0005146-76.2013.4.01.3500 
| União (Fazenda Nacional) | Está no TRF1, con-
cluso para julgamento de Recurso de Apelação 
pelo SINTSEP, desde o dia 23/02/2017.
• Correção de Saldos Pasep | 1005438-
97.2020.4.01.3500 | União e Banco do Brasil | 
Aguardando julgamento do recurso de apelação 
interposto pelo SINTSEP. Sem previsão de quan-
do será julgado.
• Ação de cobrança diferenças CAPESESP | As 
ações individuais já começaram a ser propostas. 
Serão todos processos individuais, o servidor 
deverá entregar a documentação completa no 
sindicato, e posteriormente será distribuído a 
um dos advogados.
• Conversão de tempo especial em comum para 
os servidores que atuaram em regime insalubre 
| Está sendo elaborada uma ação coletiva de 
obrigação de fazer para determinar que o Mi-
nistério da Saúde realize a conversão do tempo 
especial de TODOS os servidores filiados ao sin-
dicato.
• Abono de Permanência sobre 13º Salário e 
Férias | Está sendo elaborada uma ação coletiva 
para cada órgão buscando garantir aos servido-
res que receberam dentro de 5 anos ou recebem 
abono de permanência, as diferenças dessa ru-
brica sobre o cálculo do 13º salário e sobre as 
férias enquanto ativo.

• Ganhos revertidos aos servidores (Mar-
ço/2013 a Setembro/2021): R$ 67.840.560,18. 

27º Grito dos Excluíos - 07/09/2021



www.sintsepgo.org.br                                                                                                                                                                                                      3

XII CONSINTSEP

EM DEFESA DOS INTOXICADOS

XII Congresso do Sintsep-GO aprova contas da entidade 
e ratifica plano de lutas dos próximos três anos

Entre os principais encaminhamentos, foi aprovada por aclamação a aquisição de uma área de 
lazer para os filiados/as ao sindicato

No dia 26/9 foi encerrado o XII Con-
sintsepgo. Realizado no Hotel Gol-
den Dolphin, de Caldas Novas, o 

evento reuniu 128 pessoas, sendo 81 de-
legados, 20 convidados e 11 funcionários, 
além de alguns familiares que se hospeda-
ram por conta própria.
 O congresso teve sua abertura no 
dia 24/9, com a presença de representan-
tes de outras entidades sindicais, além de 
expoentes da política goiana que atuam em 
prol das causas dos trabalhadores e dos ser-
vidores públicos federais, como o vereador 
goianiense, Mauro Rubem, e a deputada 
estadual Adriana Accorsi – ambos do Parti-
do dos Trabalhadores.
 Já no sábado, 25/9, foi abordado, 
de forma intensa, os efeitos nefastos da PEC 
32/2020 (Reforma Administrativa) sobre o 
serviço público. Max Leno de Almeida, eco-
nomista do Dieese; Pedro Armengol, da 
CUT, Condsef/Fenadsef; o professor e soci-
ólogo Walmir Barbosa; Gilvam Moreira, do 
MST e João Pires, do SintIFESgo, junto com 
o presidente do Sintsep-GO, Ademar Rodri-
gues, deram o recado aos congressistas, por 
meio dos informes (sindicais e jurídicos), da 
análise de conjuntura e da defesa da tese 
apresentada pelo Sintsep-GO. O dia termi-

nou com os trabalhos de grupo, por meio 
dos quais os/as delegados/as puderam con-
tribuir com o material presente na tese.

Encaminhamentos
 A programação de domingo, 26/9, 
contou com a aprovação das contas da 
entidade, referentes ao ano de 2020, por 
maioria absoluta. Em regime de votação, 
o plenário acompanhou o parecer do Con-
selho Fiscal que recomendou aprovação 
das contas, sem ressalvas, havendo apenas 
uma abstenção.
 A Plenária Final, realizada ao 
meio-dia, apreciou e 
votou as propostas 
apresentadas pelos 
grupos de trabalho. 
A tese foi aprovada 
por unanimidade 
por praticamente to-
dos os grupos, com 
pequeno destaque 
feito pelo grupo 2. 
As propostas foram 
encaminhadas, em sua maioria, pelo grupo 
4. Houve ainda propostas avulsas, repassa-
das à mesa por delegados participantes do 
evento. Todas foram aprovadas por unani-
midade. Confira as propostas aprovadas:

• Campanha de chamamento à filiação de 
novos e ex-filiados;
• Contato permanente do sindicato através 
de correspondências, e-mails, whatsapp e 
ligações telefônicas, aproveitando a opor-
tunidade para atualizar dados cadastrais;

• Divulgação das ações do sindicato, com 
retorno do jornal trimestral impresso e on-
-line;
• Incluir, na prestação de contas, salários 
dos funcionários e gratificações de dirigen-
tes (já ocorre, mas vamos dar destaque);
• Fortalecimento e apoio aos órgãos am-
bientais nos quais os servidores estão so-
frendo pressão pelo setor do agronegócio;
• Nota de repúdio contra a forma que o 
meio ambiente está sendo tratado;
• Estimular os filiados a serem multiplica-
dores das propostas de apoio a candidatos 
que defendam nossas causas nas próximas 

eleições nacionais;
• Convocar delegados 
suplentes, além dos 
titulares, para parti-
cipar das reuniões bi-
mestrais.
• Fortalecimento das 
lutas: formação com 
uso de vídeos para os 
delegados de base; 
articular servidores 

municiais, estaduais e suas entidades re-
presentativas, além de lideranças religiosas 
e entidades locais;
• Relato do Sr. Crescêncio no XII Congresso 
seja publicado na próxima edição do jornal 
do Sintsep-GO;
• Criar assessoria de mídia digital que traba-
lhe com Inteligência Artificial, com respecti-
vo técnico de mídia digital, além do jornalis-
mo, que já é executado;
• Jurídico fazer um vídeo mensal, 
explicitando como estão as ações;

Emoção
 Ainda na plenária final, houve mo-
mentos de muita emoção, como homena-
gem ao companheiro Edivaldo Bernardo de 
Lima, ex-presidente da entidade e um de 
seus fundadores, que fez aniversário no dia 
26/9. Além disso, o presidente Ademar Ro-
drigues solicitou um minuto de silêncio por 
todos os companheiros e companheiras 
que, tendo feito parte da luta, já faleceram, 
especialmente no período da pandemia, 
deixando saudade em toda a “família Sint-
sep-GO”, como ele mencionou.*
 Ao término do evento, em 2ª cha-
mada, Ademar consultou o plenário quanto 
a aprovação da compra da área de lazer, as-
sunto que já havia sido exposto por ele no 
sábado, em 1ª chamada, na retomada dos 
trabalhos da tarde. Os delegados presentes 
confirmaram o encaminhamento e, com o 
devido quórum, ratificaram a decisão, por 
unanimidade, não restando nenhuma dú-
vida do anseio da base quanto a aquisição 
da área de lazer que, no caso, trata-se da 
chácara da Associação dos Servidores da 
Fundação Nacional de Saúde de Goiânia 
(ASFNS-Goiânia), situada em Aparecida de 
Goiânia.

*Fazemos uma ressalva, reiterando nossos 
sentimentos aos familiares dos companhei-
ros Analício Santiago e Gilberto Jorge Cor-
deiro Gomes, que faleceram após o Con-
gresso. E, na pessoa deles, homenageamos 
todos os que, tendo contribuído na luta, 
cumpriram sua jornada conosco.

Encerramento do XII Congresso do Sintsep-GO em Caldas Novas - GO

Aprovação do Regimento Interno do Congresso,
na abertura do evento

2º Dia de atividades do Congresso. Evento foi 
transmitido pelo Facebook do Sintsep-GO e está 
disponível para todos (facebook.com/Sintsepgo)

Sintsep-GO em luta pela
aprovação da Pec 101/19

Uma delegação de 21 integrantes do Sint-
sep-GO esteve em Brasília nos dias 13 e 
20 de outubro, participando da reunião 

na sala da comissão de Constituição, Justiça e 
de Cidadania da Câmara dos Deputados (CCJC) 
para pressionar os parlamentares da Comissão à 
aprovarem o Projeto de Emenda Constitucional 
(PEC) 101/2019, apresentado pela deputada Fe-
deral Perpétua Almeida (PCdoB – AC).
 O projeto visa a criação de um Plano 

de Saúde para atender exclusi-
vamente companheiros da ex-
-SUCAM, que trabalharam com 
DDT durante anos, sem EPI, o que 
ocasionou e ainda ocasiona a mor-

te de centenas de companheiros, sem contar 
aqueles que se encontram acamados em virtude 
do nexo causal, ocasionado pelo uso do insetici-
da citado e outros produtos químicos ainda mais 
perigosos.
 Além da delegação goiana, estiveram 
presentes na CCJC companheiros de RO, PB, MT, 
AC e MG. “Nossa comitiva conseguiu colocar três 
pessoas na sala da Comissão: além de mim, os 
companheiros Crescêncio e Vicente”, informou o 

presidente da entidade, Ademar Rodrigues.
 No dia 20/10, com relatoria da própria 
Perpétua Almeida, o projeto foi aprovado na 
CCJC e seguiu para análise da Comissão Especial. 
Caso seja aprovada, a PEC beneficiará os servido-
res admitidos até 31 de dezembro de 1988, que 
tiveram contato com o inseticida Dicloro-Difenil-
-Tricloroetano (DDT) e outros inseticidas, duran-
te a execução das políticas de estratégia de saú-
de pública para o combate de endemias como a 
malária e doença de Chagas, por exemplo.
 “É importante ressaltar que o Sintsep-
-GO encampa essa luta histórica há vários anos. 
Nós realizamos 4 audiências públicas em Formo-
sa, Morrinhos, Jataí e Ceres, com essa temática, 

em parceria com o Mauro Rubem, que na época 
era deputado estadual. Depois, realizamos audi-
ência pública na Assembleia Legislativa de Goiás. 
Em todas nós trouxemos a companheira Neide 
Solimões, que era presidente do Sindsep-PA, e 
uma das pioneiras nesta luta. E, além disso, par-
ticipamos da audiência pública, no Senado, que 
abordou este tema, proposta pelo deputado e 
médico Mauro Nazif. Graças à nossa interven-
ção, o projeto foi estendido a todos os Estados 
do Brasil, pois antes contemplava apenas os es-
tados da região Norte. Tem sido uma luta árdua, 
desigual, na qual perdemos muitos companhei-
ros. Mas, esperamos vencer”, diz o presidente 
do Sintsep-GO, Ademar Rodrigues. 



Um sindicato dirigido pela 
base tem ações a mostrar
Um Sindicato que é dirigido pela Base 

tem ações a mostrar e o Sintsep-GO é 
um sindicato conduzido por sua base. 

Sob a direção do atual grupo que está à frente 
da entidade, o Sintsep-GO tem se destacado 
pela coerência em suas ações e por sua atua-
ção, tendo como compromisso maior a defesa 
dos direitos de seus filiados, em todas as ins-
tâncias.
 O Sintsep-GO tem mantido um tra-
balho de complementariedade e parceria com 
a Condsef, com a CUT-GO, com os movimentos 
sindicais e sociais, sendo reconhecido como 
uma entidade de luta em defesa da classe tra-
balhadora, tanto em Goiás quanto em nível 
nacional. Tanto que o Sintsep-GO conquistou 
em Brasília lugar à mesa de negociações junto 
com as demais entidades de nível nacional, nas 
questões pertinentes ao funcionalismo público 
federal. Graças à sintonia entre a Direção e a 
Base, somos referência para entidades de todo 
o país na luta em defesa dos trabalhadores e 
trabalhadoras.

Vamos conferir juntos momentos importan-
tes que marcaram nossa atuação à frente do      
Sintsep-GO:

1 – Luta pela criação e oficialização da GACEN 
(Gratificação de Atividades de Campo) em 
setembro de 2008 quando, ao contrário da 
indenização de campo, servidores ativos, apo-
sentados e pensionistas passaram a receber a 
Gacen também nas férias e na licença-prêmio;

2 – Aumento da pontuação da GDPST (Grati-
ficação de Desempenho) dos aposentados e 
pensionistas de 30 para 40 pontos em 2008 
e para 50 pontos em 2009. A partir de 1º ja-
neiro de 2019 a integralidade para trabalhado-
res que aposentaram a partir de setembro de 
2013;

3 – Trabalhadores aposentados e pensionistas 
de nível auxiliar do Ministério da Fazenda fo-
ram beneficiados com a incorporação da GAE 
(Gratificação de Atividade Executiva) em seus 
Vencimentos Básicos (VB) a partir de julho de 
2012;

4 – Retorno de anistiados da Conab aos seus 
empregos nos anos de 2008 e 2009;

5 – Governo manda retirar a GDARA dos ser-
vidores do INCRA, de seus contracheques, 
conforme a portaria do órgão de número 37 
de 29/06/2011. Neste sentido, o Sintsep-GO 
resgatou a GDARA. Alguns já estão recebendo 
e muitos outros casos estão em andamento; 

6 – Sintsep-GO lutou efetivamente na manu-
tenção do salário real de aposentados por in-
validez, com sucesso (MI 880);

7 – Sintsep-GO resgatou a correção dos salá-
rios de aposentados que estavam recebendo 
de 7,44 a 68,47% a menos em seus contrache-
ques – e nem sequer sabiam, em alguns casos;

8 – Em fevereiro de 2009, o Sintsep-GO, a 
Condsef e demais entidades conquistaram a 
incorporação da GAE ao vencimento básico, 
incidindo nos anuênios, representando ganhos 
que chegaram a 160% em alguns casos, nos 
anuênios;

9 – Em 2010 o Sintsep-GO comprou um imó-
vel residencial urbano (Casa de Apoio José Ge-
nuíno da Costa e Centro de Formação Márcia 
Jorge) para cursos de formação e hospedagem 
rotativa para companheiros e companheiras 
residentes no interior do Estado, conforme 
suas necessidades, multiplicando o patrimônio 
da entidade;

10 – A atual diretoria do Sintsep-GO realizou 
reforma estrutural na Casa de Apoio em 2011, 
na sede administrativa do Sintsep-GO em 2015 
e, ainda na Casa de Apoio, uma expressiva re-
forma estrutural em 2016;

11 – Realizando antigo sonho dos filiados, a 
atual direção da entidade inaugurou e apare-
lhou as delegacias sindicais de: Ceres, Formo-
sa, Campos Belos, Morrinhos, Rio Verde e Ja-
taí, entre 2008 e 2015. Outras delegacias estão 
sendo articuladas;

12 – A atual direção do Sintsep-GO pagou dí-
vidas herdadas de gestões anteriores a 2007. 
A principal delas, uma grande dívida com o 
INSS, foi quitada em um parcelamento de oito 
anos – no período de julho de 2007 a agosto 
de 2015 - no valor de R$ 200 mil (duzentos mil 
reais);

13 – Entre novembro de 2012 e outubro de 
2020, a diretoria do Sintsep-GO, por meio de 
sua assessoria jurídica, pagou a seus filiados 
mais de R$ 60,6 milhões (R$ 60.626.246,86) 
em ações judiciais, principalmente para apo-
sentados e pensionistas;

14 – O Sintsep-GO, junto com a Condsef, CUT-
-GO, povos indígenas e entidades estaduais 
conseguiram revogar a extinção da FUNAI. Ou-
tras várias ações em defesa dos trabalhadores 
do órgão e da população indígena permane-
cem em andamento;

15 – Na campanha Salarial de 2015, o Sintsep-
-GO, junto com a Condsef, entidades nacionais 
e Estaduais, alcançou vitórias históricas para 
os servidores: retorno da paridade salarial en-
tre ativos, aposentados e pensionistas, com a 
incorporação da GDPST e da GACEN (100% a 
partir de 1º de janeiro 2019); reajuste aplicado 
direto ao VB; reajuste salarial de 10,8%, dividi-
do em duas parcelas; garantia de continuidade 
das negociações das demandas específicas, 
entre outras;

16 – A Diretoria do Sintsep-GO, na ocasião da 
Plenária Sindical de Base de 29/06/2018, em 
atendimento a reivindicações de vários filiados 
e filiadas, foi discutido, colocado em votação 
e aprovado por maioria absoluta dos 104 de-
legados presentes, foi deliberado a aquisição 
de imóvel(s) de lazer localizado na cidade de 
Caldas Novas (GO). Em 26/09/2018 foi concre-
tizada a compra de 6 (seis) apartamentos tipo 
A e escriturado em 26/09/2018, em nome do 
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 
Federal no Estado de Goiás;

17 – O Sintsep-GO tem assento à Mesa Nacio-
nal de Negociações com o governo Federal e é 
referência nacional;

18 – Participação na fundação e coordenação 
do Fogef – Fórum Goiano em Defesa de Direi-
tos, da Democracia e da Soberania;

19 – Após anos de esforço, luta, equilíbrio ad-
ministrativo, transparência e responsa-
bilidade com os recursos de nossos filiados, o 
Sintsep-GO, hoje, não deve dinheiro, nem obri-
gações ou favores políticos a ninguém;

20 – O Sintsep-GO não faz acepção de pessoas;

21 – Um dos segredos do bem-estar na di-
mensão 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 feitos tudo ao nosso alcance, 
com a mais absoluta transparência, ética e ho-
nestidade, para devolver a você, em forma de 
ações de luta, toda a confiança depositada na 
atual diretoria.

Movimento dos servidores do Ibama e Incra con-
tra desmonte dos órgãos, pelos planos de
carreira - 2007

Seminário lotação dos servidores da Funasa 
no Min. Saúde - 2010

Marcha na Esplanada pela paridade, planos de 
carreira - 2011

Paralisação Incra - 2014

Paralisação DNPM, Incra e Casai - 2012

Ato em defesa da Paridade - 2009

Ato em defesa da Paridade - 2009

Greve MTE pelo plano de carreira - 2009

Entrega de DASs Ibama e paralisação - 2010 Luta contra extinção e despejo da Funai - 2010

Luta pela criação da Gacen - 2008

Movimento contra tentativa de extinção da
Funasa - 2008

ELEIÇÕES 2022/2025

Eleição do Sintsep-GO terá chapa única

Com o objetivo de promover cada vez 
mais a união de toda a sua base, as 
eleições do Sintsep-GO 2022/2025 

terão uma única chapa concorrendo. O 
acordo foi firmado entre o presidente do 
Sintsep-GO, Ademar Rodrigues e o ex-pre-

sidente da entidade, Alexandre Coutinho. 
As duas lideranças chegaram à conclusão 
que, diante da atual conjuntura, é melhor 
para a categoria permanecer unida. “Nosso 
inimigo não está entre nós. Ele é externo, e 
tem por objetivo destruir o serviço público 

e retirar direitos dos servidores, como tem 
sido feito exaustivamente”, afirma Ademar.
 Para Alexandre, “a união de todos 
os servidores federais, estaduais e muni-
cipais nesse momento é imprescindível”, 
avalia.
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CONVÊNIOSCONVÊNIOS
CONHEÇA NOSSOSCONHEÇA NOSSOS

DESCONTOS ESPECIAISDESCONTOS ESPECIAIS
ACADEMIA

- Academia Estrela da Manhã
Av. 1º de Maio, nº 340- Setor Fama – Fone: 3211-4080
# Descontos de 10% em musculação, ergometria, lutas e 
danças e massagens estéticas, drenagens linfáticas e de 
5% em mensalidades de pilates, reabilitação em geral e 
avaliação, com pagamentos à vista ou nos cartões.

- Sa & De academia
Av. Atlântica  - Qda. 129 - Lotes. 30/31 - Buriti Sereno – 
Ap. de Goiânia – Fone: 98538-2107
# Descontos: 16% na mensalidade e de + 5% na pontuali-
dade a partir do 2° mês e de 50% na avalição física, com 
pagamentos à vista.

AGÊNCIA DE PROFISSIONAIS HOME CARE
- Padrão Enfermagem
Rua 119/B, Qda: F 38, Lote: 18m Casa: 02 – St. Sul – Fone: 
98594-0747
# Descontos de 20% à vista ou nos cartões de crédito em 
todos os turnos. 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
- Espaço Prosperidade
Alameda Ricardo Paranhos, n° 799 – Sala: 524 Ed. Pros-
peré Harmony - Setor  Marista – Fone: 98160-8844 
# Descontos de 15% à vista ou de 10% nos cartões em 
consumo no espaço, com cadastro gratuito para adição 
de produtos com descontos de 14% a 32% à vista ou nos 
cartões de crédito e parcelamentos.

- Bio Mundo
Rua 06, com República do Líbano, n° 370 – Empire Cen-
ter- Setor  Oeste – Fone: 99275-7269
# Descontos de 15% à vista/espécie e de 10% nos cartões 
de débito e crédito, exceto nas promoções.

ARQUITETOS ASSOCIADOS
- Bruno Monteiro Almeida – Arquitetos Associados
Rua Cristalino, Qda: 23, Lote: 15 – Conj. Residencial Aru-
anã 1 – Fone: 98113-1021
# Descontos de 10% à vista ou valor normal (sem des-
conto) em até 05 vezes nos cartões de crédito ou boleto 
bancário.

BARBEARIA
- 235 Barbearia
Rua C 248, nº 212 – Jardim América – Fone: 4102-4694
# Descontos de 15% à vista/espécie ou de 10% nos car-
tões de crédito e débito em todos os serviços e de 10% à 
vista ou nos cartões de crédito em produtos, exceto nas 
promoções.

BIKE & ACESSÓRIOS
- Gyn Bike
Av. Transbraziliana, Qda: 199, Lote: 11 – St. Pedro Ludo-
vico – Fone: 98251-9161
# Descontos de 8% à vista ou de 6% nos cartões de crédi-
to em até 10 vezes em produtos e serviços.

BOUTIQUE DE CARNES PREMIUM:
- Walmor Grill
Rua 25/B, nº 1042 – Setor Oeste – Fone: 3215-5555
# Descontos de 7% à vista ou nos cartões de crédito, ex-
ceto nas promoções e datas comemorativas.

CLÍNICA DE AUTISMO & PSICOLOGIA
- Mundo Kids Núcleo de Desenvolvimento
Rua 87, nº 567 (esquina com Rua 132) St. Sul – Fone: 
98138-7163
# Descontos de 15% no individual ou de 25% nos pacotes 
e planos terapêuticos para crianças com autismo e de 
16% nos planos individuais ou de 17% nos pacotes para 
adultos, com pagamentos à vista.

CLÍNICA DE ESTÉTICA AVANÇADA &
SAÚDE INTEGRAL

- Royal Face Estética
Av. Rio Verde, Qda: 95, Lote: 19 – Jardim Luz (Ap. de Goi-
ânia) Fone: 3094-3333
Av. Nero Macedo, nº 400 (Shopping Cidade Jardim) – Cid. 
Jardim – Fone: 3086-1344
# Descontos variados com tabelas de até 50% e com 
brindes em procedimentos, à vista ou nos cartões de cré-
dito em até 12 vezes em todos os procedimentos, exce-
to nas promoções. No carnê da beleza, incluindo preços 
promocionais em até 24 vezes (com juros da financeira).

- Pollyana Nascimento Estética Moderna
Av. T 05, nº 44 – Setor Bueno – Fone: 3661-5282
# descontos de 25% à vista ou nos cartões de crédito em 
até 10 vezes em todos os procedimentos, exceto promo-
ções. 

- Borgges Mazzucco Estética de Alta Perfomance
Rua T-28, Qd: 73, Lt: 19 – Sobrado: 03 – St. Bueno – Fone: 
99943-4594
# Descontos de 30% à vista/espécie, de 20% nos cartões 
de débito e crédito em todos os procedimentos e com 
parcelament6o à combinar, exceto nas promoções.

- Olivia Ferreira Estética Personalizada
Rua CV-32, Qd: 06, Lt: 18, Casa: 02 – Residl. Center Ville 
– Fone: 99259-4898
# Descontos de 15% à vista/espécie ou de 5% nos car-
tões de débito e crédito e com parcelamentos à combi-
nar em todos os serviços.

- Drª Quésia Biângulo
Av. Olinda, nº 960 (Alphaville Araguaia) Salas: 708/709 
– Ed. Terra Trade – Shopping Louzandes – Fone: 98179-
8865
# Descontos de 20% à vista/espécie ou de 15% nos car-
tões de débito e crédito em todos os procedimentos, ex-
ceto nas promoções e nos cursos.

- Clínica Lume
Rua 89, nº 616 – Setor Sul – Fone: 99991-2025
# Descontos de 20$ à vista/espécie ou de 5% nos cartões 
de débito e crédito em todos os serviços, exceto nas pro-
moções.

- Make Beauty
Av. Dona Maria Cardoso, Qda: 84, Lote: 01 – Loja: 01 – 
Vila São Tomáz (Aparecida de Goiânia)
Fone: 3228-4849
# Descontos de 15% à vista ou nos cartões de crédito em 
até 10 vezes sem juros, exceto nas promoções. 

- Emporium da Beleza
Rua 13, nº 929 – Setor Marista – Fone: 99943-3522
# Descontos de até 25% em procedimentos corporais; de 
até 20% em procedimentos faciais, à vista ou nos cartões 
de crédito e de 5% somente à vista nas promoções.

CLINICA DE DEPILAÇÃO À LASER 
- Espaço Ice Laser
Av. 136, nº 04 – Setor Marista – Fone: 99949-8974
# Descontos de 60% à vista em pacotes de 10 sessões 
(bonificação de 10 sessões áreas pequenas); de 50% nos 
cartões de crédito em pacotes de 10 sessões (bonifica-
ção de 5 sessões em áreas pequenas); de 30% à vista ou 
nos cartões de crédito nos pacotes de 06 sessões e de 
20% à vista ou nos cartões de crédito em sessões avul-
sas, exceto nas promoções.

CLÍNICA DE DERMATOLOGIA & NUTRIÇÃO
-  Clínica Sales Dermanutri
Av. Portugal, nº 1148 – Setor Marista – Fone: 99825-2479
# Descontos de 30% à vista ou de 25% nos cartões de 
crédito em consultas de dermatologia e nutrição e de 

10% a 20% à vista ou nos cartões de crédito em procedi-
mentos, exceto nas  promoções. 

CLÍNICA DE HARMONIZAÇÃO  &
ESTÉTICA FACIAL

-  Stetic Face
Av. Mutirão, nº 1804 – Setor Bueno – Fone: 3100-5292
# Descontos de 20% à vista/espécie ou de 15% nos car-
tões de débito e crédito em até 10 vezes sem juros em 
todos os procedimentos, exceto nas promoções.

CLÍNICA DE MUSICOTERAPIA
- Instituto Vida Sonora
Rua 05, nº 691, Sala: 507 – Ed. The Prime – St. Oeste – 
Fone: 98216-4273
# Descontos de 20% à vista ou de 15% nos cartões de 
crédito nas sessões individuais; de 25% à vista, em paco-
tes de 10 sessões ou de 10% à vista ou de 5% nos cartões 
de crédito em sessões em domicílio (home care).

CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DIGITAL
- REC Odontologia Digital
Rua 132, nº 411 – Setor Sul – Fone: 3259-1644
# Descontos de 20% à vista/espécie ou de 15% nos car-
tões de débito e crédito em todos os procedimentos.

CLÍNICA DE QUIROPRAXIA,
NUTRIÇÃO & HOMEOPATIA

- Dr. Davi Barros – Quiropraxia & Medicina Tradicional 
Chinesa
Alameda Ricardo Paranhos, nº 799 – Ed. Office Prosperi, 
Sala: 402 – St. Marista – Fone: 98517-1362
# Descontos de 15% à vista/espécie ou de 10% nos car-
tões de débito e crédito e com parcelamentos à combi-
nar em consultas e sessões.

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ORAL &
ESTÉTICA AVANÇADA

- Primordialle Oral Clinic
Av. T 10, nº 208, Sala: 310 – New Time Square – St. Bue-
no – Fone: 99914-1048
# Descontos de 18% à vista em todos os procedimentos.

CLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA
-EQPSI – Equipe de Psicologia e Saúde Integrada
Rua C 180, Qd: 454, Lt: 14 – Jd. América – Fone: 3253-
1069
# Descontos de 10% a 20% à vista/espécie nas consultas 
e sessões.

CLÍNICA DE SAÚDE E ESTÉTICA INTEGRADA
- Ozzonovip
Rua J 60, Nº 45 – Galeria: Trezelle, Sala: 05- St. Jaó – 
Fone: 3921-3462
# Descontos de 30% a 50% à vista/espécie e de 10% a 
20% nos cartões de débito e crédito em todos os servi-
ços, exceto nas promoções.

COSMÉTICOS DE CORPO, BANHO E PELE
- Be Way Corpo e banho
Av. Urú, Qd: 75, Lt: 02, Loja: 01 – St. Dos Afonsos – Fone: 
3548-2372
# Descontos de 20% à vista ou de 15% nos cartões de 
crédito nas linhas: Truss, Orgânica, Mahoganny, exceto 
nas promoções.

- Empório Perfumaria e Cosméticos
Av. Cesar Lates, nº 2180 – Conj. Cachoeira Dourada – 
Fone: 98538-2107
# Descontos de 10% em toda loja e de 5% na linha O Bo-
ticário com pagamentos à vista, exceto nas promoções.

CUIDADORES DE PESSOAS
- Vivo Cuidados
Alameda Araguaia, nº 441 – Aruanã I – Fone: 99868-8880
# Descontos de 5% a 10% à vista, em todos os serviços 



e turnos.

- Amor & Cuidado
Av. D, nº 419. Sala: 401 – Setor Marista – Fone: 98323-
6733
# Descontos de 10% à vista ou nos boletos bancários em 
todos os serviços e turnos.

Padrão Enfermagem
Rua 119/B, Qda: F 38, Lotes: 18/20, Casa: 02 – St. Sul – 
Fone: 3095-4805
# Descontos e condições especiais em todos os turnos e 
serviços, confira!

DROGARIA & PERFUMARIA
- Drogaria Star Farma
Av. T 04, nº 1390, Sala: 01 – Setor Bueno – Fone: 98522-
1661
Rua Santo Agostinho, Qda: 105, Lote: 01 – Sala: 01 – Jd. 
Europa (Em frente ao Hosp. Santa Bárbara).
# Descontos em Éticos: de 10% a 15% à vista ou de 5% 
a 10% nos cartões de crédito; em Genéricos & Simila-
res: de 25% a 30% à vista ou de 20% a 25% nos cartões 
de crédito; em Perfumarias:  A partir de 03 produtos, os 
descontos serão de 10% à vista ou nos cartões de crédi-
to, descontos não válidos para as promoções.

ESCOLA DE TÊNIS
- Sport Gyn Escola de Tênis
Av. Antônio Fidélis, Qd: 32, Lts: 05/07 – Pq. Amazônia – 
Fone: 98251-9161
# Descontos de 15% em planos semestrais ou de 10% 
nos planos mensais para individual ou grupos de até 04 
pessoas.

ESPAÇO TERAPÊUTICO & TRANSTORNOS DO
NEURODESENVOLVIMENTO

- Autismo em Goiânia
Av. T 01, nº 1463 – Setor Bueno – Fone: 3877-2920
# Descontos de 40% à vista ou nos cartões de crédito em 
todos os procedimentos.

ESTÉTICA E CUIDADOS COM A BELEZA
-  Beauty Star 
Rua T 08, Qda: 124, Lt: 17, nº  367 – St. Bueno – Fone: 
98177-1961
# Descontos de 20% em todos os procedimentos estéti-
cos faciais e corporais e de 15% nas aplicações de Botox 
com pagamentos à vista ou nos cartões de crédito em 
até 06 vezes, exceto nas promoções. 

ESTÉTICA AUTOMOTIVA
- Detail Premium Estética Automotiva
Av. T 09, nº 2247 – Jardim América – Fone: 99841-7612
# Descontos de 8% à vista ou de 5% nos cartões de cré-
dito em vitrificação; de 10% à vista ou de 5% nos cartões 
de crédito nos demais serviços, exceto promoções.

FISIOTERAPIA, OSTEOPATIA & RPG
- Drª Carolina Matsussato
Al. Ricardo Paranhos, nº 885 – Galeria Fiori (Clínica Taia) 
St. Marista – Fone: 98225-6546
# Descontos de 10% à vista ou de 5% nos cartões de cré-
dito em Osteopatia e de 10% à vista nos pacotes de RPG 
ou de 5% à vista ou cartões crédito em sessões avulsas 
de RPG.

ENERGIA SOLAR
- Vetor Energia 
Rua C 151, Qda: 361, Lote: 15, Sala: 01 – Jd. América – 
Fone: 3123-7852
# Descontos de 5% nos projetos de sistema de energia 
solar.

LAVANDERIA
- Santa Lavanderia
Av. Jamel Cecílio, nº 3901, Loja: 11 – Jardim Goiás – Fone: 
3941-1031
# Descontos de 10% à vista ou nos cartões de crédito em 
todos os serviços, exceto nas promoções e costuras.

LIMPEZAS, FAXINAS RESIDÊNCIAS E
COMERCIAIS

- Irmãs Rodrigues
# Descontos de 25% a 30% em serviços residenciais e de 
até 15% em serviços comerciais, com pagamentos à vis-
ta, exceto em tratamento de pisos.
Agendamentos: 99939-5324 / 99913-8921

NAIL DESIGNER & APLICAÇÃO DE CÍLIOS
- Suellen Pimentel Nail Designer
Av. Santa Rita, Qda: 03,  Lt: 11 – Jd. Olímpico – Ap. de 
Goiânia – Fone: 98305-7586
# Descontos variados de 5% a 20% à vista ou nos cartões 
de crédito conforme procedimento, exceto nas promo-

ções.

NUTRICIONISTAS
- Dr. Leandro Baptista Nutrição e Desempenho Espor-
tivo
Al. Ricardo Paranhos, nº 140 (esq. C/ Rua 1124) Galeria 
Caribe Center – St. Marista – Fone: 99126-1650.
# Descontos de 15% à vista/espécie ou de 10% nos car-
tões de débito e crédito nas consultas e avaliações.

- Drª Bruna Alves – Nutricionista
Rua C 139, nº 853 – Jd. América – Fone: 99489-5338
# Descontos de 20% à vista ou de 15% nos cartões de 
crédito em consultas presencial e online individuais.

- Dr. Rodrigo Lamonier
Rua 115 H, nº 31 – Setor Sul – Fone: 98507-2066
# Descontos de 20% nas consultas e de 10% nos pacotes 
com pagamentos à vista.

- Drª Maíra Azevedo – Nutricionista
Rua 10, nº 93 – Ed. Juriscenter – Setor Oeste – Fone: 
99307-1928
# Descontos de 12% à vista/espécie em consultas avul-
sas, presenciais e online; de 4% à vista/espécie ou de 3% 
nos cartões de crédito em pacotes de consulta presen-
cial e online.

ODONTOLOGIA
- Odontoblink
Av. C 182, nº 428 – Jardim América – Fone: 3092-4242
# Descontos de 20% à vista/espécie ou de 10% nos car-
tões de débito e crédito em avaliações com exames de 
check-up digital sem custo.

- Drª Isadora Portelinha Odontologia
Rua Cel. Eugênio Jardim, nº 312, Sala: 212 – Setor Maris-
ta – Fone: 98246-5228
# Descontos de 10% a 15% à vista/espécie ou de 5% nos 
cartões de débito e crédito em todos os procedimentos.

- Dr. Matheus Felter – Ortodontia
Av. De Furnas, Qda: C, Lt: 11 – Setor Araguaia – Ap. de 
Goiânia – Fone: 98218-6547
# Descontos de 15% à vista/espécie ou de 10% nos car-
tões de crédito/vencimento.

- Alliance Centro Odontológico Especializado
Av. T 01, nº 2424 – Setor Bueno – Fone: 3251-4987
# Descontos de 7% a 20% à vista/espécie em todos os 
procedimentos.

ÓTICA
- Ótica Jubé 
Av. T 63, nº 1045, Sala: 08 – Setor Bueno – Fone: 99246-
9282
# Descontos de 25% à vista ou de 15% nos cartões de 
crédito em até 06 vezes, exceto em promoções.

PODOLOGIA, SAÚDE & BEM ESTAR
- Doctor Feet 
# Descontos de 20% em podologia individual; de 10% 
nos combos e outros serviços e de 5% na venda de pro-
dutos,  com pagamentos à vista ou nos cartões de crédi-
to, exceto nas promoções.
Shopping Flamboyant   -  Fone: 3941-9955
Goiânia Shopping  -  Fone: 3932-9955

PRODUTOS NATURAIS & SUPLEMENTOS
- Armazém Fit Store
Av. T 04, nº 619 – Ed. Buena Vista Office Design, Sala: 01 
– St. Bueno – Fone: 98447-6456
# Descontos de 15% à vista, exceto nas promoções.

PSICOLOGIA 
- Psi. Áurea Pimenta Matos
Rua T 55, nº 881 – Setor Bueno – Fone: 98123-4603
# 1ª consulta gratuita, a partir da 2ª consulta os descon-
tos serão de 35% à vista.

- Rafaela Valente – Psicóloga
Av. Anhanguera, nº 5389, Sala: 708 – Ed Anhanguera – 
St. Central – Fone: 99969-2229
# Descontos de 30% à vista ou de 25% nos cartões de 
crédito em consultas individuais e de 40% à vista ou de 
35% nos cartões de crédito nos pacotes.

- Romilda Barreto – Psicóloga
Rua T 38, nº 1710 – Casa: 01 – St. Serrinha – Fone: 
99958-4096
# Descontos de 12% à vista/espécie em consultas e ses-
sões.

- Essência Espaço Clínico 
Rua R 12, nº 204 – Setor Oeste – Fone: 3294-0212

# Descontos de 20% à vista em todos os serviços.

SALÃO DE BELEZA & ESTÉTICA
- Beauty B
Av. República do Líbano, nº 1463, Sala: 117 – Shopping 
Rep. Street Hall – St. Oeste –        Fone: 3995-3020
# Descontos de 10% em até 03 procedimentos ou de 
15% a partir de 04 procedimentos , com pagamentos  à 
vista ou nos cartões de crédito.

- Beauty Center
Av. T 09, nº 4958 – Jardim Planalto – Fone: 3587-3000 # 
Descontos de 10% em 01 procedimento; de 15% em 2 
procedimentos e de 20% a partir de 3 procedimentos re
- alizados no mesmo dia, à vista ou nos cartões de 
crédito, exceto nas promoções.

-  Mary Help
Av. T 04, nº 619, Ed. Buena Vista Office Design, Sala: 
2011/2012–St. Bueno Fone: 99702-4112
# Descontos  de 10% de segunda  a quarta  feira, exceto 
nos  feriados  e finais  de semana , com  pagamentos  à 
vista. # Descontos  de 10% em até 03 procedimentos 
ou  de  15 %  a  partir  de  04  procedimentos , com 
pagamentos à vista ou nos cartões de crédito.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
- RM Organizações Contábeis
Av. Goiás, nº 625 – Sala: 102 – Setor Central – Fone: 
3212-4138
# Descontos de   15%  a  20%  à  vista   

 
nos

 
serviços.

-
 
Prime

 
Gestão

 
Contábil

Rua
 
C

 
34,

 
nº

 
847

 
–

 
Jardim

 
América

 
–

 
Fone:

 
98563-8430

#
 
Descontos

 
de

 
10%

 
a

 
20%

 
à

 
vista

 
em

 
todos

 
os

 
serviços.

SOBRANCELHAS
 
&

 
MICROPIGMENTAÇÃO

-
 
Fê

 
Master

Av.
 
T

 
09,

 
nº

 
4958

 
–

 
Jardim

 
Planalto

 
–

 
Fone:

 
98173-0881

#
 
Descontos

 
de

 
10%

 
em

 
01

 
procedimento;

 
de

 
15%

 
em

 2
 
procedimentos

 
e

 
de

 
20%

 
a

 
partir

 
de

 
3

 
procedimentos

 realizados
 
no

 
mesmo

 
dia.

 
Em

 
caso

 
de

 
2

 
pessoas

 
da

 
mes-

ma
 
família ,

 
os

 
descontos

 
serão

 
considerados

 
como

 
02

 ou
 
mais

 
procedimentos

 
no

 
dia

 
e

 
com

 
pagamentos

 
à

 vista
 
ou

 
nos

 
cartões

 
de

 
crédito.

 
-
 
Belos

 
Traços

Rua
 
94,

 
nº

 
383

 
–

 
Setor

 
Sul

 
–

 
Fone:

 
3218-5977

#
 
Descontos

 
de

 
20%

 
à

 
vista

 
ou

 
nos

 
cartões

 
de

 
crédito

 em
 
todos

 
os

 
procedimentos ,

 
exceto

 
em

 
Botox

 
e

 depilação
 
à

 
laser

 
e

 
nas

 
promoções.

-
 
Estúdio

 
Mayara

 
Louredo

Av.
 
C

 
255 ,

 
nº

 
370

 
–

 
Setor

 
Nova

 
Suiça

 
–

 
Fone :

 
98459 -

5988 #
 
Descontos

 
de

 
15 %

 
à

 
vista

 
ou

 
de

 
12 %

 
nos

 cartões
 
de

 
crédito

 
em

 
até

 
10

 
vezes

 
sem

 
juros

 
em

 
todos

 os
 
procedi mentos.

STUDIO DE BELEZA   & ESTÉTICA

- Ana Fragoso Hair Stylist 
Rua C 250, Qda: 580, Lt: 10 – Nova Suiça – Fone: 3877-
6180
# Descontos e condições exclusivas aos sindicalizados.

STUDIO DE BELEZA FACIAL
- Sister Lashes
Rua 1131, nº 3338 – Setor Marista (Estética Boa Forma) 
– Fone: 99999-1750
# Descontos  de 20% à vista  ou de 15% nos  cartões 
de crédito em extensão de cílios e de 15% à vista ou de 
10 % nos  cartões  de  crédito  em  micropigmentação , 
hidragloss , design  de sobrancelha  e buço , exceto  nas 

promoções.

TERAPÊUTA ACUPUNTURISTA |HIPNÓLOGO
- Eduardo Khouri
Av. T 15, nº 582 , Sala : 02 – St. Bueno  – Fone : 99293 -
9282 # Descontos  de  20 % à vista  ou  de  15 % nos 
cartões de crédito em consultas e tratamentos

TERAPIAS HOLÍSTICAS INTEGRATIVAS
- Terapeuta Regina Ster
Rua 94, nº 1026 – Setor Sul – Fone: 98112-2449
# Descontos de 30% à vista ou de 25% nos cartões 
de crédito em todas as terapias presenciais e online

- Luciana Rocha - Terapias
Rua 103 C, nº 73 – Setor Sul - Fone: 99224-6294
# Descontos de 30% à vista ou de 25% nos cartões 
de crédito em terapias.

LIMPESA RESIDENCIAL E COMERCIAL | PASSADORIA


