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Festa de Confraternização 2013 da
Família Sindfleguiana

Mais uma vez estamos reunidos na Sede

Campestre do Sindflego para comemorar a nossa já

tradicional e esperada festa de confraternização. Como

sempre, a Diretoria não mediu esforços para que nossa

festa possa ser de alto nível, com sorteio de muitos

brindes, muita diversão, muita comida e muita bebida,

lembrando que se beber não dirija.

Este ano a temática da festa é o saudoso almoço

de domingo que todos nós tínhamos prazer de

participar na casa dos pais, oportunidade para reunir

toda a família e saborear aqueles pratos deliciosos que

só nossa mãe sabia fazer: frango caipira, carne de lata,

carne cheia, macarronada, pequi, guariroba, milho

refogado, lombo assado, tutu de feijão, maionese...! O

típico almoço de domingo dos goianos.

Na próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro

de 2013, serão realizadas na Sede Administrativa do

Sindflego, a partir das 10:00 horas, a Assembleia Geral

Ordinária para aprovar o Orçamento do Sindicato para

2014 e a Assembleia Geral Extraordinária para

autorizar a venda do apartamento do Setor Aeroporto,

cuja renda será utilizada na ampliação da nossa

pousada na cidade de Caldas Novas.

A participação de todos é de suma importância,

pois estaremos discutindo a alienação de um

patrimônio, que se encontra sem qualquer utilidade e

que não traz rendimento algum ao Sindicato, para

construir mais quatro apartamentos na pousada,

visando atender a grande procura dos filiados, cuja

maioria esmagadora já se manifestou favorável em

enquete realizada no sítio do Sindflego.

Para que isso aconteça são necessários pelo

menos vinte por cento dos votos dos filiados, por isso

vá, participe, dê sua opinião e vote conscientemente.

Fique atento à nossa programação para não perder nada.

Hoje é dia de festa, mas segunda-feira é
dia de participar dasAssembleias

E a URV? Afinal vamos ou não receber
ainda este ano?

2014: cinquenta anos do Sindflego

Essa é uma pergunta que pode ser respondida

durante nossa festa. Quando estávamos finalizando

esse informativo, tivemos notícias de fontes próximas

ao presidente da Câmara, vereador Clécio Alves, que

ainda no mês de dezembro a primeira parcela seria

paga.

Importante ressaltar o trabalho que o Sindflego

tem feito tanto no âmbito do Poder Judiciário, através

de seu advogado, Dr. Carlos Eduardo Ramos Jubé,

quanto nos bastidores, esclarecendo aos vereadores a

justeza de nossa causa que se arrasta por quase dez

anos.

Como parceiros do Sindicato, que se

manifestaram favoravelmente ao pleito durante as

sessões na Câmara, destacamos os vereadores Geovani,

Djalma e Felizberto, e as vereadoras Doutora Cristina e

Célia Valadão. A todos eles o nosso agradecimento,

lembrando que as portas do Sindicato estarão sempre

abertas àqueles que demonstram respeito pelos

servidores da Câmara.

Em 2014 estaremos comemorando o primeiro

cinqüentenário de nossa entidade. No ano de 1964, que

se tornou sombrio em virtude do nefasto golpe que

implantou a ditadura militar no Brasil, um grupo de

servidores visionários se reuniu para plantar a semente

daquilo que é hoje o nosso grandioso e respeitado

Sindflego.

A nossa história será contada em uma revista

comemorativa que será escrita por todos nós. Aqueles

que tiverem uma história para contar da Caixinha, da

Asserca, daAflego e do Sindflego poderá encaminhá-la

p a r a o S i n d i c a t o , a t r a v é s d o e m a i l

sindflego@uol.com.br ou diretamente na sede

administrativa. Todo o material, mesmo que não caiba

na revista, será publicado integralmente no nosso sítio.

Participe!Ajude-nos a contar nossa história.

café da manhã

- bebidas e petiscos diversos

- abertura oficial

- sorteio de brindes e música ao vivo

09:00 horas -

10:00 horas

11:00 horas

11:30 horas

13:30 horas

15:00 horas -

15:30 horas

- almoço de confraternização

bingo

- encerramento

Sind

Boa festa a todas e a todos.


