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Retrospectiva do Sindflego 2016
Mais um ano se encerra. Como é de lei, devemos fazer uma retrospectiva daquilo que for mais importante

para avaliarmos se o ano foi proveitoso ou se foi um ano perdido. Isso vale também para o Sindflego, pois é
preciso saber se o trabalho desenvolvido pela diretoria está dentro dos objetivos propostos e de acordo com o

esperado por seu filiados. Então vamos relembrar os fatos e notícias marcantes de 2016.

A Festa de Confraternização de 2015 do SINDFLEGO foi simplesmente demais

Tendo por objetivo a inovação e a melhoria da
qualidade, a diretoria não tem medido esforços para
que os filiados e seus dependentes se sintam
satisfeitos, felizes e contentes. Afinal, essa festa é
muito esperada durante todo o ano e passou a ser um
ponto de encontro dos servidores Ativo e aposentados
da Câmara Municipal de Goiânia.

Neste ano de 2015 não foi diferente. Cerca de
400 pessoas compareceram à Sede Campestre e se
divertiram a valer. O tema " " não teve
como não agradar à todas e a todos. Afinal, Buteco é
um espaço democrático destinado a receber todos
com igualdade e fraternidade. E cada um come e bebe
o que quer, se sentindo em casa! Lugar de fazer
amigos. Quem foi "butequeiro" sabe muito bem..

Festa de Buteco

Publicado em 27/12/2015

Anselmo descumpre promessa e
devolve mais de três milhões à
prefeitura de Goiânia

Como era de se esperar, o presidente da
Câmara Municipal de Goiânia, vereador Anselmo
Pereira, não cumpriu sua promessa, feita em
reunião com diretores do SINDFLEGO e também
em discurso durante a posse da atual diretoria,
quando afirmou: "

".

Foi só mais uma falácia de Anselmo
Pereira, que tem se mostrado avesso aos
compromissos assumidos com os servidores, se
apresentando como uma verdadeira decepção,
preocupado tão somente em utilizar a presidência
da Câmara para autopromoção, arregimentação de
novos cabos eleitorais e apadrinhamento político
de apoiadores, não se importando com a qualidade,
lisura, legalidade, moralidade e transparência dos
serviços prestados.

não vou devolver nem um
centavo sequer ao prefeito. Se houver sobras, vou
pagar a URV dos servidores

Publicado em 02/02/2016

Na manhã desta segunda-feira, 28.03, os
filiados do SINDFLEGO, atendendo convocação feita
por editais, compareceram a sua sede administrativa
para participarem de duas assembleias: uma de caráter
ordinário, para apreciar as contas do exercício de 2015,
e outra, de caráter extraordinário, para discutir
algumas alterações estatutárias.

Câmara aprova 'barganha' de áreas
públicas e oficializa calote na previdência
dos servidores

Em mais um ato do rolo compressor do
Executivo, a Câmara Municipal de Goiânia sucumbe
e "legaliza" o calote do prefeito Paulo Garcia nos
fundos previdenciários dos servidores.

Por 19 votos favoráveis e 11 votos contrários,
foi aprovado na manhã de hoje, sexta-feira (29.01) o
Projeto de Lei nº 005/2016, que autoriza o prefeito a
quitar débitos com a previdência dos servidores, além
da reversão do superávit atuarial do Fundo II, cerca de
180 milhões, para o deficitário Fundo I, que é de
responsabilidade exclusiva do Tesouro Municipal.

Publicado em 29/01/2016

Assembleias aprovam contas de
2015 e minirreforma estatutária

Publicado em 28/03/2016
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Conselho Municipal de Assistência Previdenciária
Indefere aplicabilidade da Lei nº 9.752/2016

Em reunião

Vejam a conclusão final da Comissão

realizada na manhã desta terça-
feira (20), o Conselho Municipal de Assistência
Previdenciária - CMAP aprovou, com apenas um voto
contrário, o parecer da Comissão Especial de Trabalho
que rejeitou a aplicabilidade dos artigos 2º e 3º da Lei
nº 9.752, de 12 de fevereiro de 2016.

:

"Diante dos fatos aqui expostos, tanto por esta
Comissão Especial de Trabalho, quanto pelo Fórum
Sindical e pelo Ministério da Previdência Social, onde
se observa que todos são unânimes em apontar vícios
insanáveis de irregularidades na Lei em análise, e em
estrita observância à legislação pertinente, não resta
alternativa a esta Comissão que não seja a conclusão
pela inaplicabilidade dos artigos 2º e 3º da Lei nº
9.752, de 12 de fevereiro de 2016, e apresenta ainda
as seguintes sugestões para serem apreciadas pelos
membros do Conselho Municipal de Assistência e
Previdência: (...)

Publicado em 20/04/2016

Sistema online de pré reservas para  Pousadas e
Acampamento Araguaia já está funcionando

SINDFLEGO

Serviços Pré
reservas Lazer

Conforme compromisso assumido pela
Diretoria Executiva do , as pré reservas
para as Pousadas em Caldas Novas e Aruanã e para o
Acampamento "Seca Não, Araguaia!" já podem ser
feitas através de nosso site.

Você pode acessar digitando o endereço
http://www.sindflego.org.br/sistema/client ou
clicando no item de menu e no sub item

ou em à direita na página inicial e
seguir clicando ou ainda na primeira figura do banner
também à direita.

Publicado em 07/06/2016

Temporada Araguaia 2016. Está
chegando a hora de gritar: 'SECA
NÃO, ARAGUAIA!!!’

Quem
"SECA NÃO, ARAGUAIA!"

serão apenas 4
(quatro) temporadas, do dia 15 ao dia 31 de julho.

O acampamento do Sindflego

estava com saudades de gritar e ouvir
os gritos de já, já vai
poder matá-las.

Dessa vez com uma novidade:

já está
sendo armado na praia, na margem esquerda do Rio
Araguaia, 6 quilômetros acima da cidade de Aruanã,
na Ilha das Piratingas, no lado do Mato Grosso, e conta
com um ranchão, bar e restaurante, banheiros e dez
cabanas tipo suítes forradas com madeirite. É a
mordomia da cidade e o sossego da natureza! E você
não perde "O Velho Chico" e nem os jogos do Dragão
no Brasileirão: TV de 43" com sinal digital para ver os
jogos, com os pés na areia, tomando todas e sem
preocupação com a lei seca.

- 2016

Publicado em 06/06/2016

Lei da Reforma Administrativa é
Publicada e passa vigorar a partir de hoje

Publicado em 01/07/2016

Publicada hoje, 01.07, no Diário Oficial do
Município, a Lei Ordinária nº 9.863/2016

SINDFLEGO AMPLA,
GERAL e IRRESTRITA.

SINDFLEGO,
MOVIMENTO SINDFLEGO DE

LUTA,

REFORMA
ADMINISTRATIVA

que,
além de alterar a estrutura administrativa da Câmara
Municipal de Goiânia, traz os seguintes destaques:
(...)

A reforma aprovada ficou aquém do esperado,
pois a proposta da Comissão Especial de Trabalho e do

era de que ela fosse
Isso significa que ela

deveria contemplar todos os servidores efetivos,
aposentados e pensionistas, sem a aplicação de
benefícios isolados a grupos restritos e a atuais
ocupantes de alguns cargos comissionados. (...)

Na administração pública, os olhos precisam
estar voltados para os princípios constitucionais,
principalmente o da impessoalidade. Não se deve criar
benefícios e cargos visando contemplar pessoas. Isso
já havia sido banido há tempos, bem como o puxa-
saquismo e a bajulação, que voltaram a envergonhar o
serviço e o servidor públicos.

O através de sua diretoria,
eleita pelo

em respeito aos trabalhadores e aos estatutos
da entidade, não apóia e não comunga com essa
prática política de conchavos ou barganhas eleitorais.

Entretanto, sempre se posicionou e se
posicionará a favor dos trabalhadores. E teve a
maturidade de entender que, por peculiaridades do
atual presidente da Câmara, a melhor estratégia para
resgatar mais um compromisso de campanha e mais
uma proposta de luta, a tão esperada

, deveria atuar tão somente nos
bastidores, de forma discreta, evitando despertar
ciumeiras e gerar conflitos que pudessem abortá-la
novamente, como ocorreu no chamado fogo amigo na
administração de Iram Saraiva

,
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O atual diretor de Recursos Humanos, Sr.
Aderilton Bezerra, esperava ter o apoio da diretoria
do SINDFLEGO em sua indicação política para
ocupar aquela diretoria. De forma coerente, como
tem sido o comportamento do sindicato ao longo dos
anos, sua diretoria não poderia comungar com a
mudança das regras até então utilizadas, quais sejam
a meritocracia, a capacitação técnica e a lotação
naquele órgão, em detrimento de conchavos e
apadrinhamentos, há tempos extirpados da relação
servidores efetivos e vereadores.

Entretanto, prevaleceu a política do “é dando
que se recebe” e a DRH deixou de prestar serviços
em prol dos servidores e passou a agir como uma
assessoria parlamentar, voltada tão somente aos
interesses da administração.

Como se não bastasse utilizar-se do cargo de
diretor para pressionar vereadores a aprovarem lei
para incorporar gratificação, cujo processo é objeto
de investigação pelo Ministério Público, passou a
perseguir servidores, principalmente se ocupassem
cargos na direção do Sindicato, além de exigir que
abrissem mão do plano de saúde, pelo qual pagam há
mais de 30 anos, para terem seus empréstimos
averbados.

Diante dessas pressões, a diretoria do
SINDFLEGO conseguiu inserir na reforma
administrativa margem consignável de 10% para
descontos exclusivos com plano de saúde. Não
satisfeito, o diretor de RH, com seus infindáveis
memorandos, questionou se essa margem deveria ser
destinada somente diretamente ao plano de saúde ou
se poderia ser através do SINDFLEGO. Ora, desde
quando os servidores têm outro plano de saúde que
não seja o administrado pelo Sindicato?

Como até o momento não obteve êxito nesse
questionamento, o diretor de RH, já no final de sua
gestão, temendo não ser reconduzido ao cargo em
2017, decidiu por conta própria mostrar todo seu
rancor por não ter o apoio do Sindicato e por ter

Missão do diretor de RH: perseguir os servidores e o SINDFLEGO
perdido duas eleições seguidas, excluindo da folha,
sem aviso prévio, os descontos de vários servidores,
colocando-os na condição de inadimplentes com a
entidade e, portanto, suspensos de seus direitos
estatutários.

Estranho é que o diretor não assumiu oficialmente
tal postura, mas simplesmente determinou à servidora
responsável pela folha que encaminhasse email ao
SINDFLEGO, alegando estar cumprindo determinações
da diretoria de Controle Interno, quanto ao cumprimento
da margem consignável.

Será que o diretor de RH, Sr. Aderilton Bezerra,
tem como justificar as averbações de empréstimos junto
ao Banco Bradesco em 92 parcelas, no final de 2015,
correspondente a 40% dos vencimentos para servidores à
disposição e vereadores, cujos vínculos se encerram em
31 de dezembro de 2016?

O Sindicato solicitará ao novo presidente da
Câmara Municipal, que assumirá a partir de janeiro de
2017, uma auditoria na diretoria de Recursos Humanos
conforme fez para o atual presidente que, não se sabe por
qual motivo se negou a autorizar.

Uma comissão especial será nomeada para
analisar se o diretor, enquanto filiado ao SINDFLEGO,
cometeu abusos de poder e se poderá ser enquadrado no §
5º do art. 63 dos Estatutos, já que existem outros processos
de sua autoria que trouxeram prejuízos consideráveis à
entidade.

Queremos uma diretoria de Recursos Humanos
democrática, participativa, voltada para a defesa dos
direitos dos servidores e que cumpra, de forma imparcial e
não seletiva, a legislação, cujo titular seja idôneo e tenha o
respeito e a credibilidade da categoria e o apoio do
Sindicato. Esse cargo jamais deve ser utilizado como
trampolim para aquisição do benefício da estabilidade
econômica. É, no mínimo, imoral, incorporar uma
gratificação de 7 mil reais, exercendo essa importante
função por apenas 5 meses. Isso desmoraliza os servidores
e coloca em cheque toda a luta desenvolvida pela entidade
em defesa dos trabalhadores e sua autonomia funcional.

Prefeitura não repassa os consignados do SINDFLEGO desde setembro
A falta de repasses dos valores descontados no

contracheque dos aposentados e pensionistas ao
SINDFLEGO está inviabilizando a entidade e poderá
ocorrer a suspensão do atendimento da UNIMED.

O SINDFLEGO já encaminhou cobrança
extrajudicial ao secretário de Finanças para que faça o
repasse no prazo de 48 horas. Como não obteve êxito, a
diretoria decidiu entrar com uma ação judicial contra o
Executivo por apropriação indébita dos recursos do
Sindicato.

Na sessão realizada no dia 22/11/2016, o vereador

Giovani denunciou o descaso com que a prefeitura vem
tratando as entidades sindicais, o IMAS e o IPSM, se
apropriando dos recursos que são descontados dos
servidores e não repassando aos seus legítimos
destinatários. Alertou ainda, caso a situação não seja
normalizada, para a possível suspensão dos serviços de
assistência à saúde prestados pela UNIMED, já que o
SINDFLEGO não possui mais recursos disponíveis para
quitar as faturas.

Espera-se que a pressão exercida pela Câmara
surta algum efeito até que a Justiça decida
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Área dos lagos é revitalizada e pesqueiro
Da Sede Campestre é reaberto com novidades

A parte inferior da Sede Campestre do
SINDFLEGO foi construída e inaugurada em 1998,
portanto há quase vinte anos e nunca havia passado por
uma reforma significativa.

Os lagos vinham apresentando problemas de
vazamentos e excesso de algas, prejudicando
sobremaneira a criação de peixes. O ranchão e os
ranchinhos, devido à longevidade, estavam com suas
coberturas de palhas totalmente comprometidas,
apresentando goteiras e colocando em risco a
integridade física das pessoas.

Como existiam outras prioridades, como a
ampliação da Pousada de Caldas Novas e a reforma da
Pousada emAruanã, e devido aos recursos financeiros
escassos, só agora foi possível a intervenção naquela
área de lazer.

Nessa primeira fase das reformas, os lagos
foram revitalizados com o tapamento das rachaduras e
a retirada das algas, bem como do lamaçal existente.
Os lagos foram repovoados com diversas espécies de
peixes, tais como Piau, Tambaqui, Caranha, Matrinxã,
Pintado, Carpa e uma única espécie de Pirarucu.
Agora, além do pesque e pague, foi implantada
também a pesca esportiva.

Publicado em 27/10/2016

Câmara aprovou em segunda votação
reajuste de 9,28% relativo à data base

, 08,06, a
Câmara Municipal de Goiânia aprovou, à
unanimidade, projeto de lei n° 130/2016, constante do
processo nº 670/2016, que autoriza a reposição dos
vencimentos e gratificações dos servidores efetivos,
comissionados, aposentados e pensionistas do
Legislativo, no índice de

, referente ao IPCA-IBGE acumulado
de maio de 2015 a abril de 2016.

Na sessão ordinária realizada hoje

9,28% (nove vírgula vinte e
oito por cento)

Publicado em 08/06/2016

Torneio marca reabertura da pesca no Sindflego
Em comemoração ao Dia do Servidor

Público e para marcar a reabertura dos lagos para a
prática da pescaria esportiva, o Sindflego realizou
no dia 29 de outubro, em sua sede campestre, um
torneio para escolher os três maiores pescadores. A
grande surpresa ficou por conta da vencedora,
Ester, neta do saudoso Altêmio Gonzaga, que
emprestou seu nome, ou melhor, seu apelido
àquele espaço de lazer, denominado “Pesqueiro do
Negão”.

Os outros dois vencedores foram da família
do colega Nickerson Ferreira, a filha Michelen e o
genro Thiago ficaram com o segundo e terceiro
lugares, respectivamente.

BR 060 - KM 6,5
Saida para Guapó
em frente ao Goiás Eventos.
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