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História

Atualmente o Sindipúblico conta com três ins-
talações: sede, chácara recreativa e o Restauran-
te do Servidor. A sede administrativa foi reinau-
gurada em junho de 2018 e as novas instalações 
trouxeram modernidade e ainda mais conforto 
aos/as fi liados/as e funcionários/as.

A chácara recreativa foi adquirida em 1998 e 
reinaugurada em 2014, buscando uma oferecer 
mais bem-estar e lazer para os/as servidores/as 
e suas famílias. Atualmente possui piscinas adul-
to e infantil, quiosques com churrasqueiras, salão 
de eventos e campo de futebol. O Restaurante 
do Servidor foi inaugurado em 2011. Instalado no 

ENTIDADE CELEBRA 30 ANOS 
DE FEITOS HISTÓRICOS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DE GOIÁS

Fundado em 12 de abril de 1989 para dedicar-se 
à representação dos/as servidores/as do poder 
executivo estadual, o Sindicato dos Trabalhado-
res no Serviço Público de Goiás – Sindipúblico - 
completou no mês de abril 30 anos em defesa e 
garantia dos direitos dos/as servidores/as além 
de trabalhar na busca de melhorias na prestação 
do serviço público em Goiás. 

Sempre visando melhorias o Sindipúblico teve, 
ao longo de sua trajetória, diversas conquistas 
para as carreiras dos/as servidores/as públicos 
que representa. Lutas para recomposições sala-
riais; criação de planos de cargos e salários; mo-
bilização de ações que evidenciassem o valor do 
servidor; discussões de demandas do funciona-
lismo público junto aos/as servidores/as e cida-
dãos/ãs goianos/as; auxílio na estruturação de 
uma administração responsável com seus/suas 
servidores/as; além de contribuir com ações e su-
gestões que refl etem na efi ciência dos serviços 
públicos do estado.

Atualmente o sindicato possui cerca de 6 
mil fi liados/as que integram os quadros da 
administração direta e indireta, inclusive au-
tarquias, fundações, agências reguladoras, 
empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista e desde a sua criação sempre vem 
buscando somar junto com seus/suas sindica-
lizados/as. Os/as fi liados/as ao Sindipúblico 

Filiados

A atual gestão (2018-2022) foi empossada 
em 05 de setembro de 2018. A campanha teve 
como lema “Mobilizar para avançar” visando à 
continuidade e crescimento do sindicato, sem-
pre prezando pela transparência e ética nos ser-
viços prestados. Durante estes 30 anos o Sindi-
público teve sete Presidentes/as: Nilton Perillo, 

Marlene Rodrigues, Antinarbi Assunção, Aluísio 
Carlos, Thiago Villar, Nadjanara Xavier e Nylo 
Sérgio, atual Presidente. Como uma forma de 
homenagear e reconhecer os relevantes servi-
ços prestados por essas pessoas foi lançado no 
dia 12 de abril, na sede da entidade em Goiânia, 
a Galeria dos Presidentes do Sindipúblico.

Gestão
Milhares de fi liados e uma assembleia com pou-

cas pessoas. O que explica este cenário? O caminho 
da atuação e da participação sindical deve ser re-
pensado a todo momento. Direção e sindicalizados 
podem e devem fortalecer as ações do sindicato, 
pois, é ele a maior representação que temos para 
dialogar com o governo. 

 Em tempos de redes sociais, sites e produção 
de notícias, não basta apenas soltar a informação, 
é preciso construir pontes com os sindicalizados. 
Para isso, o exercício do diálogo deve ser perma-
nente. Personalidades autoritárias não se dispõem 
a negociar. O diálogo é parte inerente da prática 
democrática e por isso mesmo, precisamos enten-
der os avanços, mas também os recuos. Não po-
demos deixar de caminhar. A atual gestão aceita 
o desafi o de construir práticas dialógicas e demo-
cráticas com e para os fi liados. Você é parte desse 
processo, nos ajude a lutar ainda mais pelo avanço 
da carreira no serviço público.

Fala da Diretoria

contam com assistência jurídica gratuita em 
demandas relacionadas à carreira, além de di-
versos outros benefícios. Esse ano, devido as 
comemorações dos 30 anos de fundação do 
sindicato, visando proporcionar ainda mais 
vantagens aos fi liados, estão sendo lançados 
novos convênios para atender os/as servido-
res/as fi liados/as.

Estrutura

anexo da Secretaria Cidadã, no Setor Leste Uni-
versitário é uma parceria do sindicato com o go-
verno do estado e garante refeições saudáveis a 
preços acessíveis, abaixo do valor praticado no 
mercado, aos Servidores Públicos do Estado. Riva Blanche Kran, Diretora de Políticas de Integração e Mobilização
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