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INFORMATIVO

Em cumprimento à Lei n. 8.446, de 05 de
outubro de 2009, publicada no DOM n. 4.712, a
Diretoria de Recursos Humanos da Câmara Municipal
de Goiânia aplicou na folha de pagamento, ainda no mês
de outubro, reposição de 4,82% nos vencimentos e
proventos dos servidores efetivos, inativos e
pensionistas.

Como o reajuste foi retroativo a maio, mês da
data base, as diferenças relativas aos 5 meses serão
pagas em três parcelas iguais a partir de outubro. Dessa
forma, os salários nos próximos 3 meses serão
acrescidos em cerca de 13%. Nada mal para comemorar
o Dia do Servidor Público.

Essa conquista é fruto das negociações mantidas
com o presidente Francisco Júnior, que foi convencido
da viabilidade financeira e orçamentária da aplicação da
reposição em parcela única, bem como dos vereadores
Deivison Costa, Giovane Antônio e Pedro Azulão
Júnior, que subscreveram emenda apresentada pela
diretoria do Sindflego.

Aplicada em outubro reposição de 4,82%

Como o próprio nome diz, a festa foi de fato
uma grande integração entre servidores efetivos
veteranos e novatos. Com muita descontração, comida
e bebida fartas, com a animação da banda “Excalibur”,
todos os que compareceram à festa se divertiram a
valer.

Os servidores recém nomeados tiveram a
oportunidade de conhecer a Sede Campestre do
Sindflego e ficaram impressionados com o que viram.
De fato um patrimônio invejável, principalmente se for
considerado o pequeno número de filiados. Aos
veteranos coube o papel de anfitriões, mostrando com
orgulho o clube que ajudaram a construir.

Representantes dos servidores fizeram uso da
palavra, destacando principalmente a união que deve
existir entre todos, independente do tempo de serviço
de cada um, afinal trata-se de uma única categoria, e
que tem conseguido avanços e benefícios, justamente
por possuir espírito de corpo, e combater
sistematicamente a formação de grupos, que apenas
dividem e enfraquecem o movimento sindical.

Festa da Integração

O Dia do Servidor Público tem por tradição ser
destinado a protestos e reivindicações, pois não há
mesmo de fato muito o que se comemorar.

Recentemente, a ex-diretoria do Sindflego
transferiu para essa data, a festa de confraternização, que
normalmente acontecia no final do ano, com realização
de bingos e sorteio de brindes.

Mantendo a tradição, a atual diretoria fará em
dezembro, provavelmente no dia 19, a festa de
confraternização dos servidores. Entretanto, no dia 28 de
outubro, quarta-feira, promoverá na Sede Campestre
eventos esportivos, tais como torneios de futebol, de
truco e de pesca, além de animação musical.

A participação é aberta aos sócios, dependentes e
convidados. Participe. Procure a sede administrativa para
mais informações e inscreva-se para os torneios. O
espaço estará aberto para apresentação dos diversos
talentos musicais que temos na Câmara.

Dia do Servidor
Parabéns e obrigado, colegas!

Missão cumprida! É esse o espírito com que se
aposentaram no mês de outubro as colegas Joseli
Pereira, Norma Filemon, Maria de Fátima Barbosa, Rita
de Cássia e Rosa Maria. Depois de mais de 30 anos
dedicados à Câmara Municipal elas merecem um justo
descanso. Aproveitem a melhor idade e façam da
aposentadoria um grande recomeço. E não se esqueçam
daqueles que ainda vão continuar por algum tempo no
batente, e que estão morrendo de inveja.

Procure o Sindicato para atualizar seu cadastro e
fazer a carteira social.
O Sindflego não se responsabiliza por furtos ou
quaisquer danos causados aos veículos de terceiros
dentro da Sede Campestre.

A diferença “Sindflego Saúde” refere-se ao mês de
abril, conforme informado anteriormente, que só
seria paga quando a reposição fosse aplicada.
O que é combinado não é caro!


