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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.



A melhor forma de prevenção é o diálogo. Caso
você não esteja se sentindo bem, lembre-se de
procurar auxílio psicológico e psiquiátrico. Caso
conheça alguém que não está, incentive-o a ir em
busca de apoio. Sua saúde mental importa, atente-
se aos sinais! O CVV está disponível 24 horas no
telefone 188 ou no site www.cvv.org.br
A campanha é em setembro, mas falar sobre
prevenção do suicídio em todos os meses do ano é
fundamental!

Anteriormente, o Sindipúblico havia
noticiado o ajuizamento de ação
coletiva para afastar o desconto da
previdência sobre o patamar que
excede o salário mínimo. O objetivo é
retorná-lo ao teto do INSS, ou seja,
apenas no valor que superar R$
6.101,06.

Por discordar dos argumentos apresentados pela magistrada e entender que a
cobrança da contribuição nos moldes realizados pela GOIASPREV é ilegal e deve
ser suspensa, o Sindicato apresentou recurso ao Tribunal de Justiça para que a
decisão seja revista .O recurso de agravo de instrumento foi distribuído à 4ª
Câmara Cível e será analisado pelo Desembargador Delintro Belo de Almeida
Filho.

A medida liminar foi rejeitada pela
Juíza de Direito em Substituição na
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual
da Capital, Lívia Vaz da Silva.

PREVIDÊNCIA
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Sindipúblico recorre da decisão que
negou pedido de

suspensão do desconto da
contribuição previdenciária sobre o

salário mínimo

SETEMBRO AMARELO

MÊS DE PREVENÇÃO AO
SUICÍDIO



Uma das propostas da reforma prevê o fim da estabilidade para o servidor, fato
que traria prejuízos tanto para o prestador de serviços quanto para a
administração pública, tendo em vista que o servidor ficaria à mercê de uma
figura de autoridade específica.

As alterações não trarão malefícios apenas para novos servidores. Apesar de o
texto proposto ainda apresentar um teor menos rígido, ele abre brecha para
futuras emendas parlamentares que ampliem perdas significativas para o serviço
público.

NOTA DE POSICIONAMENTO
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No último dia 3 de setembro foi
proposto o texto da PEC do
Governo Federal que prevê severas
alterações na administração
pública. O Sindipúblico acredita que
a reforma é extremamente maléfica
para o servidor.

Após grandes perdas de direitos
conquistados há décadas com a
reforma da previdência, o servidor
não deve sofrer mais punições.
Servidor este que sempre se
mostrou presente e ativo em nosso
país, especialmente em tempos de
pandemia. A reforma é um
desserviço e sucateia o serviço
público.

A pandemia ainda é prerrogativa para que haja velocidade na aprovação da
reforma, tendo em vista o caráter online das reuniões, o que gera quebra nos
intervalos entre as sessões de votação. O Sindipúblico faz um chamado para que
os servidores mantenham-se em estado de alerta! Somos contra a reforma,
dados os moldes em que ela está sendo proposta.



O Sindipúblico informa aos seus
filiados que ajuizará nos próximos
dias ações coletivas e individuais com
a finalidade de resguardar o direito às
progressões e promoções funcionais
implementadas nos anos de 2018,
2019 e 2020.

O Sindicato informa aos filiados
aposentados após o mês de junho de
2018, que eles também possuem
direito a evolução funcional e serão
contemplados com as medidas
judiciais.

Existem diversas ações coletivas questionando as progressões de 2018 e 2019
para alguns PCRs (Planos de Cargos e Remunerações). As próximas ações
coletivas (em nome do Sindipúblico) contemplarão todos os Órgãos/PCRs que
contenham servidores filiados ao sindicato. A relação está disponível em nosso
site: sindipublico.org.br

PROGRESSÕES FUNCIONAIS
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Além das ações coletivas com a finalidade de resguardar todos os filiados, o
sindicato ajuizará ações individuais (mandados de segurança com grupos de até
20 servidores/as) para questionar o direito a progressão/promoção não
concedida nos últimos anos.

Aqueles que optarem pelo ajuizamento da ação individual deverão encaminhar a
documentação (formato PDF) para o e-mail do Sindipúblico
(progressoes2020@gmail.com). A documentação está disponível no site:
sindipublico.org.br.

O Sindicato destaca que não haverá cobrança adicional com o ajuizamento das
referidas ações, seja a título de custas processuais ou com a contratação de
advogados. Basta que o filiado esteja em dia com sua contribuição associativa
mensal.



Frente ao cenário atual, o
Sindipúblico lamenta profundamente
os inúmeros servidores públicos que
têm perdido a vida na batalha contra
a Covid-19. No dia 6 de setembro,
Adão José de Souza, que dedicou 42
anos de sua vida ao serviço público,
foi vítima da luta contra o
coronavírus. Hoje, são mais de 120 mil
mortos pela doença no Brasil, sendo
cerca de 3 mil só no estado de Goiás.

LUTO!

06

O Sindicato reconhece e parabeniza o árduo trabalho que todos os servidores e
profissionais da saúde tem prestado à população goiana, e sabe que a luta ainda
não acabou. Por isso, ressaltamos a importância de manter as medidas prevenção
à doença. Evitem aglomerações, mantenham o distanciamento necessário,
atentem-se à higienização e fiquem em casa, na medida do possível.

CADASTRO DE RESERVA
UEG

Em defesa dos servidores e serviços
públicos, o Sindipúblico recebeu neste mês
representantes da comissão dos aprovados
do cadastro de reserva da Universidade
Estadual de Goiás (UEG). Durante o
encontro, discutimos meios para, juntos,
buscarmos a nomeação de todos.

Unidos, traçamos ações com o objetivo de agilizarmos a nomeação destes
aprovados do Edital Nº 004/2014. O Sindicato defende servidores
efetivos no quadro de pessoal do estado de Goiás visando a continuidade
no serviço público estadual.



CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Sindipúblico ajuizará ações

individuais para filiados
questionando a contribuição

previdenciária de aposentados e
pensionistas

Conforme noticiado anteriormente, o
Sindipúblico ajuizou no mês de março
ação coletiva questionando a
alteração da base de cálculo de
incidência da contribuição
previdenciária aplicada sobre os
proventos dos aposentados e
pensionistas do Estado.
O pedido de medida liminar foi
indeferido, sendo objeto de recurso
para o Tribunal de Justiça. Além da
referida ação coletiva, o Sindicato
ajuizará ações individuais para seus
filiados.

Os filiados (aposentados/pensionistas) que optarem pelo ajuizamento da ação
individual deverão encaminhar a documentação (formato PDF) para o e-mail do
Sindipúblico (previdenciagoias2020@gmail.com). A documentação necessária está
disponível no: sindipublico.org.br

O Sindipúblico destaca que não haverá cobrança adicional com o ajuizamento das
referidas ações, seja a título de custas processuais ou com a contratação de
advogados. Basta que o filiado esteja em dia com sua contribuição associativa
mensal.
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A ação ajuizada pelo Sindicato tem
por objeto a condenação do Estado de
Goiás ao pagamento das diferenças
dos reajustes concedidos aos seus
filiados, cujas datas foram
prorrogadas por força de alteração
legislativa superveniente (Lei n.
19.122/15), causando prejuízo
financeiro aos servidores.O
Sindipúblico destaca que essa ação
vale também para todos os filiados
que faziam jus ao reajuste à época,
seja ele ativo, aposentado ou
pensionista.A ação coletiva tramita
perante o Juízo da 5ª Vara da Fazenda
Pública Estadual da Comarca de
Goiânia.
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ESCLARECIMENTO
AÇÃO JUDICIAL: REAJUSTES DE

2014 A 2018

O Sindipúblico informa que possui
uma ação coletiva pleiteando o
pagamento das diferenças em favor
de todos os filiados afetadas com a
prorrogação de reajuste feita pela Lei
Estadual n. 19.122/15..

ENTENDA O CASO:

Em 20 de junho de 2014, foi publicada
a Lei Estadual n. 18.562, reajustando
os vencimentos e salários básicos dos
cargos pertencentes aos Planos de
Cargos e Remuneração de que tratam
a Lei n. 15.694/06, alterada pela Lei n.
17.093/10, bem como as Leis citadas
no art. 1º das Lei n. 17.094/10 e Lei n.
17.098/10.

Os reajustes seriam efetivados nos
seguintes percentuais e datas: 15%
(quinze por cento), em 1º de
dezembro de 2014; 8% (oito por
cento), em 1º de dezembro de 2015;
7,5% (sete e meio por cento), em 1º de
dezembro de 2016; 7% (sete por
cento), em 1º de dezembro de 2017;
7% (sete por cento), em 1º de
dezembro de 2018

Apenas o primeiro percentual de
reajuste (15%) foi concedido na data
fixada (1º/12/2014), sendo todos os
demais prorrogados por força da Lei
n. 19.122, de 15 de dezembro de 2015,
sendo pagos nas seguintes datas:

8% (oito por cento), em 1º de
dezembro de 2016 ;7,5% (sete e meio
por cento), em 1º de dezembro de
2017 7% (sete por cento), em 1º de
maio de 2018; 7% (sete por cento), em
1º de novembro de 2018.
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DIA INTERNACIONAL DA DEMOCRACIA
A democracia brasileira é fruto da
diferença, de uma mistura de cores,
raças, crenças e religiões. São
crianças, jovens, adultos, idosos,
trabalhadores e estudantes que
encontram na democracia um palco
aberto para a liberdade de expressão
e igualdade de direitos, onde não há
espaço para intolerância,
desinformação e discurso de ódio.

As instituições democráticas devem ser
maiores do que as pessoas que as
ocupam. Dessa forma que um poder
controla o outro em um sistema de
freios e contrapesos. Criticar os
gestores políticos é um direito de todos.
Proteger as instituições democráticas é
um dever.

Defender a democracia é lutar pela
manutenção dos direitos e conquistas
sociais. É reafirmar que a vontade da
nação deve prevalecer sempre. Que
neste dia 15 de setembro possamos
todos reconhecer sua importância.

Democracia: é preciso valorizar e
defendê-la.



ACADEMIAS BELEZA E ESTÉTICA CLÍNICA E PET SHOP

EDUCAÇÃODROGARIAODONTOLOGIA 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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