
Sessão Especial na Assembleia Legislativa em comemoração aos 30 anos do SINDJUSTIÇA

Saudação da presidente Rosângela Alencar


Caros deputados e deputadas, colegas servidores do Tribunal de Justiça de Goiás e autoridades: 
ao dar início a essa minha breve saudação, cumprimento a todos e todas aqui presentes na 
pessoa do também colega servidor, deputado Karlos Cabral, autor do requerimento que propôs a 
realização desta sessão especial. Boa noite a todos!


Falar do SINDJUSTIÇA é falar um pouco da minha própria trajetória como servidora pública. 
Tenho de sindicalizada a mesma idade que nossa entidade completa agora. E boa parte destas 
três décadas foi de fato do lado de dentro desta instituição. E é uma honra estar presidente neste 
ano em que o sindicato, que representa uma força de trabalho formada por cerca de 7 mil 
servidores em todo o estado, completa 30 anos.


O SINDJUSTIÇA existe para o servidor e pelo servidor da Justiça! Depois de três mandatos como 
presidente e outros como integrante da administração da entidade, posso dizer, com certeza, que 
nos tornamos de fato grandes! Um sindicato é grande quando representa com ética e 
transparência a sua categoria. Grande quando é ouvido pelos representantes dos Poderes 
Constituídos. Grande quando conta com a confiança dos seus sindicalizados.


Pois este é o SINDJUSTIÇA nos seus 30 anos: um jovem, porém experiente sindicato, que já 
comandou greves e conduziu muitos diálogos em defesa dos direitos daqueles que representa!


Para marcar esta data, esta diretoria lança hoje, em parceria com os Correios, um selo postal 
comemorativo. Nosso agradecimento à administração da empresa em Goiás, que com tanta 
atenção conduziu esse processo junto ao SINDJUSTIÇA. Um símbolo dessa nossa trajetória, que 
agora estará eternizado no rol da filatelia nacional!


Já caminhando para o fim dessa saudação, quero aqui fazer três agradecimentos muito 
especiais.


Primeiro, ao deputado Karlos Cabral, ele mesmo servidor de carreira do Judiciário, que tem 
caminhado lado a lado com o servidor da Justiça na busca por mais garantia de direitos para 
toda a categoria. Obrigada, deputado, por nos reunir nesta Casa de Leis hoje para falar da 
importância desta entidade na defesa dos interesses dos servidores do Tribunal de Justiça de 
Goiás.


Segundo, para a minha diretoria, que não mede esforços para uma representatividade 
responsável dos nossos sindicalizados.


E, terceiro, à razão de nossa existência e de tudo o que estamos realizando e comemorando 
hoje: os nossos servidores filiados ao SINDJUSTIÇA. É por cada um e cada uma de vocês que 
não perdemos nunca a esperança de dias melhores, de maior reconhecimento e mais dignidade 
no exercício de nossas funções! Sigamos juntos!


Vida longa ao nosso SINDJUSTIÇA!


