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Obras no Hospital do Servidor

VAPT VUPT

VISITA AO STF

CORRUPÇÃO NO IPASGO

O Secretário-Geral Gustavo Pedrosa e o Dire-
tor Administrativo Eduardo Gonçalves, partici-
param de uma reunião junto com demais inte-
grantes do Fórum de Entidades em Defesa dos 
Servidores e Serviços Públicos de Goiás. A reu-
nião tratou da retomada das obras do Hospital 
do Servidor.

Foi protocolado, durante a reunião com o Se-
cretário Chefe da Controladoria Geral do Estado 
de Goiás (CGE), Henrique Moraes Ziller, um pedi-
do de inspeção e auditoria para a retomada das 
obras além da prorrogação do contrato com a 
atual empreiteira, visando evitar gastos com uma 
possível nova licitação.

Qual o impacto que a extensão do funcionamen-
to até as 22h no Vapt Vupt Araguaia Shopping cau-
sará na vida dos/as cidadãos/ãs e dos/as servido-
res/as públicos/as? A pergunta que deve ser feita 
é se as pessoas querem, e precisam, de um horário 
estendido para serem atendidas. A reestruturação 
do Vapt Vupt é necessária, mas, deve ser pensada 
de modo que otimize os atendimentos, sem perder 
a qualidade e disponibilidade dos serviços presta-
dos à população. Qual a vantagem em estender o 
horário em uma unidade, mas extinguir e deixar de 
oferecer alguns serviços em outras? 

Representantes do Sindipúblico estive-
ram acompanhando no Supremo Tribu-
nal Federal (STF), em Brasília, a votação 
da ADI 2238, que prevê a redução da jor-
nada de trabalho e, consequentemente, 
a remuneração dos/as servidores/as.

A votação estava prevista para o dia 
06 de junho, porém foi retirada de pauta. 
A previsão é que a nova data para apre-
ciação da matéria ocorra no segundo se-
mestre de 2019. O sindicato está atento 
ao andamento a ação junto as demais 
entidades representativas para resguar-
dar o direito dos/as servidores/as.

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado 
de Goiás (Ipasgo) vêm sendo alvo de investigações 
que apontam um esquema milionário com uma em-
presa terceirizada, possivelmente criada para alimen-
tar o esquema através de seus prestadores de serviço. 
No dia 02 de julho, o Sindipúblico se manifestou em 
nota sobre o caso. O sindicato já possui ações judiciais 
questionando a contratação de empresas terceirizadas 
para prestar serviços no lpasgo. Repudiamos todo e 
qualquer ato de corrupção e solicitamos a imediata re-
alização de concurso público para o instituto. Para ter 
acesso à nota, basta acessar as notícias em nosso site.

Fala da Diretoria - É tempo de reforçar direitos e exercitar à solidariedade

As eleições do último ano represen-
taram a mudança dos partidos políti-
cos que governam o Brasil. Algo em 
comum tivemos nas eleições, tanto a 
nível estadual quanto nacional, que foi 
o desejo de mudanças, mesmo que 
não estivesse claro o rumo da gestão 
pública ou o que realmente represen-
taria o nosso dia a dia. 

O pós-eleições e os primeiros meses 
de gestão trouxeram a importância de 
reforçamos a necessidade de garantir aos trabalha-
dores os direitos conquistados nas ultimas décadas. 
É fato que com a redemocratização passamos a exi-
gir mais direitos, mas, ainda que não conseguimos 
garantir a todos, pelo menos tivemos como referen-
cial um novo marco legal e até mesmo um objetivo 
em comum de nação, de assegurar a todos os direi-

tos básicos como saúde, alimentação, 
trabalho, moradia, transporte, lazer, se-
gurança, previdência social, proteção 
à maternidade e à infância, assistência 
aos desamparados, dentre outros. 

O atual cenário nos mostra que mu-
damos sem garantias de como será 
o nosso futuro. Nosso desafi o como 
sindicato é pautar a sociedade e co-
locar como prioridade a necessidade 
de que todos trabalhadores tenham 

assegurados uma vida digna. É preciso construir 
uma forte rede de solidariedade, independente 
do aspecto político, para que não falte a ninguém 
o mínimo. Conclamamos todos os servidores pú-
blicos do Estado de Goiás a fazer parte dessa luta 
conosco. Rosemary Aparecida – Diretora de Pla-

nejamento e Finanças


