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Lutar pelos direitos dos servidores
públicos do Estado de Goiás é o nosso
objetivo! Em 2020 firmamos o
compromisso de alcançar uma
comunicação mais assertiva para com
nossos representados. 

F A L A  D O  P R E S I D E N T E

O SINDIPÚBLICO
O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás
vem, há mais de trinta anos, representando os Servidores do Poder
Executivo Estadual de Goiás, preservando e reivindicando os direitos e
benefícios da categoria, além de trabalhar por melhorias na prestação do
serviço público em Goiás.
A entidade busca estabelecer novos valores diante da gestão, focando no
trabalho transparente perante seus filiados e acredita que, uma vez valorizados e
respeitados, os servidores podem colaborar com uma nova forma de servir, mais
ágil e eficaz, visando à satisfação do interesse público.

Presidente do Sindipúblico, Nylo Sérgio
Foto: Ana Luíza Carvalho / Sindipúblico
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Com isso, nosso intuito é que você fique cada vez mais próximo da entidade e
fique por dentro de todas as atividades. O nosso trabalho continua
diuturnamente para preservar os direitos de nossos representados e buscar por
todas as melhorias possíveis em situações que afetem a categoria de servidores e
serviços públicos em Goiás. Esperamos que essa iniciativa fortaleça ainda mais a
relação entre diretoria e sindicalizados.

Criamos este material informativo para
você filiado, em qualquer lugar do nosso
estado, ficar bem informado sobre as
reivindicações e ações do sindicato.
Essa é mais uma opção para que você
relembre as principais notícias e
acontecimentos do mês. Afinal, um dos
direitos básicos da vida é o de ter acesso à
informação.
 



PRESIDENTE DA ABC CUMPRE DECISÃO JUDICIAL QUE
GARANTIU O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL

Foi publicada no Diário Oficial do Estado no
dia 14 de maio  a  Portaria 65-
Presid_2020_ABC, concedendo a
progressão funcional a servidores ocupantes
dos cargos de Assistente e Analista de
Comunicação do Quadro Permanente da
Agência Brasil Central.

Existem medidas judiciais em andamento que contemplam outros filiados.
Contudo, essas ações ainda não foram julgadas. O Sindicado também ajuizará
ação coletiva para beneficiar todos os seus representados que não estejam
posicionados na referência correta.

A Portaria cumpre decisão judicial proferida
nos autos do Mandado de Segurança
(processo n. 5269534.09.2018.8.09.0000)
ajuizado pelo Sindipúblico a favor de um
grupo de filiados. A maioria dos servidores
conseguiu alcançar a Referência 3 da
carreira.
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IMAGEM: REPRODUÇÃO/INTERNET
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COVID-19: SINDIPÚBLICO PARTICIPA DE ENTREGA DE
VENTILADORES MECÂNICOS RECUPERADOS

O Presidente do Sindipúblico, Nylo Sérgio, e
alguns membros da diretoria da entidade
participaram da entrega dos primeiros
ventiladores mecânicos recuperados
destinados à Secretaria de Estado de Saúde
de Goiás, no dia 11 de maio.

A recuperação faz parte de um projeto em
conjunto com a Universidade Federal de
Goiás (UFG), o Instituto Federal de Goiás
(IFG) e o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai)  e  vários  outros  parceiros,

O Secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, esteve presente na ocasião,
onde recebeu os equipamentos e falou brevemente sobre o direcionamento dos
mesmos.
Ainda, o secretário ressaltou a importância de conscientização da população para
que, neste momento, quem puder, permaneça em casa. Segundo ele, apesar da
recuperação dos respiradores, é importante controlar a disseminação do vírus para
que menos pessoas necessitem utilizá-los.

entre eles o Sindipúblico que contribuiu com os EPI’S utilizados pelos técnicos que
trabalharam na recuperação dos equipamentos.

ENTREGA DOS RESPIRADORES
FOTO: ANA LUÍZA CARVALHO / SINDIPÚBLICO

ISMAEL ALEXANDRINO - SECRETÁRIO DE SAÚDE 
FOTO: ANA LUÍZA CARVALHO / SINDIPÚBLICO

ENTREGA DOS RESPIRADORES
FOTO: ANA LUÍZA CARVALHO / SINDIPÚBLICO



O Sindipúblico realizou a doação de insumos
para a produção de 25 mil máscaras que serão
destinadas à rede pública de saúde. A doação
foi feita para o projeto “EPI UFG – Protegendo
quem nos protege”  que tem como seu
principal objetivo produzir equipamentos de
proteção individual para o uso profissional de
saúde.

PRODUÇÃO DAS MÁSCARAS
FOTO: ANA LUÍZA CARVALHO / SINDIPÚBLICO

SINDIPÚBLICO DOA INSUMOS PARA A PRODUÇÃO DE 25
MIL MÁSCARAS QUE SERÃO DESTINADAS À REDE

PÚBLICA DE SAÚDE

O projeto partiu por meio da Reitoria da UFG, unidades acadêmicas da Faculdade
de Enfermagem, Faculdade de Artes Visuais e Escola de Veterinária e Zootecnia
que uniram esforços para a produção dos equipamentos de proteção após a
emergência da saúde pública, com a falta dos materiais, dada neste momento
atípico que enfrentamos.
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COLABORE TAMBÉM COM O PROJETO 

Os maiores desafios para a continuidade do projeto é a aquisição de materiais e,
também, a disponibilidade de voluntários para ajudarem no engajamento e
produção. Por isso, a Universidade Federal de Goiás está buscando por mais
parceiros para doações e voluntários para a produção dos equipamentos de
proteção.
 

Para realizar doações, basta entrar em contato com os Coordenadores do Projeto:
Professora Luana Cássia Miranda Ribeiro – FEN/UFG (telefone 62 98443-6820) e
Professor Carlos Gustavo Martins Hoelzel – FAV/UFG (telefone 62 98146-0560). 



SINDIPÚBLICO RECORRE DA DECISÃO QUE NEGOU O
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EMPRÉSTIMOS

CONSIGNADOS DE SEUS FILIADOS

O Sindipúblico ajuizou ação coletiva para
que o Estado de Goiás viabilize a
suspensão das parcelas dos empréstimos
consignados contraídos pelos seus
filiados que manifestem interesse na
prorrogação dos contratos junto às
instituições financeiras, enquanto
perdurar a crise do novo coronavírus
(Covid-19).

O magistrado destacou, dentre outras
questões, que:  “a intervenção do Poder
Judiciário nas demais esferas de poder,
no caso na condução da política
monetária, só se justifica quando
demonstrada a inércia da autoridade
competente e a excepcionalidade do
contexto fático”.

Por discordar dos argumentos apresentados, o sindicato apresentou recurso ao
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para que a decisão seja revista. O recurso
de agravo de instrumento foi distribuído à 4ª Câmara Cível e será analisado pela
Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo.

No dia 27 de maio o Juiz de Direito da 5ª
Vara da Fazenda Pública Estadual da
Capital, Dr. Wilton Muller Salomão,
negou o pedido de tutela provisória de
urgência (liminar) feito pelo sindicato.
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ACADEMIAS BELEZA E ESTÉTICA CLÍNICA E PET SHOP

EDUCAÇÃODROGARIADENTISTA LAZER

SEGUROS VEÍCULOS

LIVRARIA MEDICINA OFICINA ÓTICA

REFEIÇÃOPSICOLOGIA

CONTÁBIL 

CONHEÇA CONVÊNIOS E BENEFÍCIOS COM VANTAGENS
EXCLUSIVAS PARA FILIADOS E SEUS DEPENDENTES

VESTUÁRIO E CALÇADOS

O Sindipúblico disponibiliza em seu site, na página "Convênios e
Benefícios", a relação atualizada de convênios e benefícios com

vantagens exclusivas para filiados e seus dependentes. 
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