
Órgão Oficial de Divulgação do Sindflego - Ano XXII nº 23- setembro/2010

O sindicato está inaugurando também a sua nova página na
rede mundial de computadores. A partir dela você poderá obter várias
informações importantes e necessárias sobre o dia-a-dia de sua
entidade. Todos os dias novos dados são inseridos.

últimas notícias, eventos, fotos, vídeos, enquetes etc
histórico, diretoria, conselho.

convênios, contracheque, lazer, odontológico, saúde.
previdenciária, servidor, sindicato.

balancetes, balanços, demonstrações
financeiras.

Clique em e conheça um pouco mais
sobre essa nova ferramenta de comunicação com o sindicalizado. Dê
sua opinião. Ela é de suma importância para a continuidade da melhoria
da prestação de serviços.

Navegando pelo novo sítio
Início: .
Institucional:
Serviços:
Legislação:
Prestação de contas:

www.sindflego.org.br

Em reunião realizada entre o
presidente da Câmara, vereador Francisco
Júnior, e a diretoria do Sindflego, foram
discutidos importantes pontos que dizem
respeito aos servidores efetivos e inativos,
entre os quais se destacaram: reposição de
vencimentos e proventos de
retroativo ao mês de ; transferência
dos inativos do Legislativo para o IPSM;

extinção das gratificações de exercício;
e antecipação do reinício do pagamento da
diferença de para o mês de julho.

Como era de se esperar, o presidente
se mostrou sensível às reivindicações e as
atendeu prontamente, dando prova do
respeito que tem pelos servidores e da forma
democrática em que conduz a sua gestão.
Leia mais em
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Presidente Francisco Júnior atende
reivindicações do Sindicato

O dia 17 de julho de 2010 entrou para a história do Sindflego
como um grande marco: data em que a entidade fincou definitivamente
os pés na maior estância hidrotermal do mundo.

Nessa data foi inaugurada a
. Cerca de 100 pessoas participaram do evento,

regado a chopp, suco, refri e um delicioso almoço. Ônibus gratuito,
graças ao empenho do companheiro Miguelzinho, esposo da
Tesoureira Vanda Dornelles, transportou as pessoas de Goiânia até à
nova Pousada.

Essa primeira etapa conta com 4 apartamentos de 2 quartos,
aparelhados com móveis, utensílios e eletrodomésticos; uma casa para
o zelador; 6 suítes com TV; 2 piscinas; 1 sauna; bar/restaurante;
banheiros; poço artesiano; portão eletrônico; estacionamento; área
para acampar.

Pousada do Sindflego na cidade
de Caldas Novas

Criado em fevereiro de 2009, o serviço odontológico
apresentou algumas falhas e deverá sofrer mudanças visando um
melhor e mais organizado atendimento ao usuário.

O sindicato reformará o consultório odontológico, afim de
adequá-lo às exigências da vigilância sanitária. Assim que a reforma
for concluída, os profissionais serão contratados e prestarão serviços
exclusivamente em nosso consultório.

Sindicato perde duas ações judiciaisNovo sítio do Sindflego na Internet
A primeira trata-se de um pedido de indenização em

decorrência da queda de uma árvore sobre um veículo ocorrida no dia
, no estacionamento da Sede Campestre.

À época, a então diretoria do sindicato preferiu contratar um
advogado e pagar honorários no valor de R$ 5.000,00 a fazer um
acordo com a vítima. Pelo visto não foi uma decisão politicamente
correta, pois isto custará aos cofres do Sindflego, caso a sentença não
seja reformada pelo Tribunal de Justiça em recurso interposto pela
atual diretoria, mais de . Saiba mais em

A outra é uma ação trabalhista movida pelo ex-empregado
do sindicato, o Sr. Sebastião dos Reis Dias, contratado pela
administração anterior, em , para exercer as funções de
Auxiliar de Serviços Gerais na Sede Campestre. Não se sabe por qual
motivo, mas por determinação da então diretoria, passou a exercer as
funções de Guarda Noturno, inclusive com utilização de arma de fogo,
sem possuir cursos ou formação profissional na área.

O valor pleiteado na inicial foi de . Assim que
recebeu a notificação o presidente do Sindflego, Beto Mariano,entrou
em contato com o ex-presidente Zoroastro de Souza, solicitando a ele
que testemunhasse a favor do sindicato. Inicialmente disse que o faria,
mas depois preferiu mandar em seu lugar o então administrador do
clube e seu cunhado, o Sr. Ednaldo, também ex-empregado do
Sindflego. Veja o resultado disso em

12 de outubro de 2005

R$ 35.000,00

01/11/2005

R$ 44.000,00
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Pousada em Caldas Novas é inaugurada

Serviço odontológico passará por mudanças


