
Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

Abadia Bernardes
Armando Magalhães
João Carneiro
Norma Filemon
Weuler Policena

Antônio Rocha
Cristina Brandespin
Hepitácio Vaz
Nilton Alves
Rosico Gomes

Presidente
Vice-Presidente
Secretária Geral
Primeira Secretária
Segunda Secretária
Primeiro Tesoureiro
Segundo Tesoureiro

Beto Mariano
Paulo de Tarso

Cristiane umi
Orlandina Alves
Edmo Rafael
Zé Augusto

Heloísa Carvalho
Y

NOVOS INTEGRANTES DA CHAPA

CHAPA 1

Cristiane Yumi
Hepitácio Vaz

Nilton AlvesAntônio Rocha

Imagem ilustrativa de 2017, por conta do isolamento de 2020



Apresentação da Chapa Sindflego de Luta
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Data base de 2020 e 2021

Posse dos aprovados no concurso

Valorizaçãodo servidor efetivo daCasa

Assistência jurídica ao filiado -

Continuidade das ações judiciais

Sede Campestre revitalizada através de parcerias -

Aprimoramento das Pousadas de Caldas Novas e deAruanã -

Plano de saúde e serviço odontológico

Em decorrência da pandemia de Covid-19, o governo se aproveitou da situação
e congelou os salários dos servidores públicos em todos os níveis e esferas, de forma inconstitucional, até o
final de 2021. Comessamedida e o retorno da inflação, os servidores e aposentados amargarão uma enorme
redução no poder de compra, e é com base nisso que entraremos com as medidas judiciais cabíveis para
garantir a recomposição salarial, inclusive coma cobrança das diferenças acumuladas a partir demaio.

O sindicato irá interferir diretamente na nomeação dos aprovados no
concurso de 2018.Ajustificativa da contenção de gastos por conta da pandemia não serámais aceita, já que
a Câmara continua nomeando servidores comissionados e aumentando consideravelmente o número de
cedidos de outros órgãos com ônus para o Legislativo, descumprindo o Termo de Ajuste de Conduta
firmado com o Ministério Público. Caso não haja divulgação e cumprimento do cronograma oficial de
convocação, será impetrada umaAção Civil Pública que poderá acarretar em crime de responsabilidade e
improbidade administrativa dos gestores.

O excesso de servidores à disposição que recebem gratificações
em detrimento do pessoal da Câmara será combatido em todas as frentes, sejam com denúncias aoMPe ao
TCM/GOou através de ações judiciais. É preciso valorizar quem de fato trabalha e acabar com esse cabide
de emprego institucionalizado nas últimas três gestões.

Todas as demandas que digam respeito aos direitos dos filiados, que não
forem resolvidas administrativamente, serão objetos de judicialização pelo Sindicato, gratuitamente,
assegurando a peleja coma administração de forma justa e equilibrada.

Existem alguns processos judiciais em andamento que deverão ter
decisões favoráveis aos servidores e aposentados. Continuaremos envidando esforços para que sejam
rapidamente concretizadas em benefícios. São referentes às diferenças de 13º salário, de URV, de
estabilidade econômica, de adicional de titulação etc. Estaremos atentos a essas ações e impetraremos
quantas foremnecessárias para garantir os direitos dos trabalhadores.

A partir da aprovação do novo Plano Diretor de
Goiânia, a sede campestre passará a pertencer a zona urbana e isso trará uma enorme valorização ao local.
Objetivando revitalizá-la, reduzir custos e torná-la atrativa novamente para os filiados e dependentes, a
diretoria irá propor parcerias com outras entidades e até mesmo a terceirização de serviços. Sem, contudo,
deixar de valorizar o filiado, com a implantação de um dia exclusivo nomês para acesso restrito aos sócios,
seus dependentes e convidados, compromoção de eventos e preços reduzidos. Claro, isso após a pandemia.

Essas pousadas passarão por reformas e
serão contempladas com aquisição de novos equipamentos, objetivando se tornarem mais aconchegantes
para os filiados e seus dependentes. Receberão novos aparelhos de ar condicionado e para atividade física.
E, assim que aCovid-19 passar, umnovo encontro de aposentados acontecerá emCaldasNovas.

O Sindicato continuará firme na prestação desses serviços. Na
saúde, através de convênio comaUnimed, a luta será pelamanutenção da qualidade dos serviços prestados
e com preços justos. Planos mais baratos serão ofertados, visando a inclusão de novos beneficiários e
também do dependente que perdeu essa qualidade, mas que poderá ser incluído como titular, filiando-se ao
Sindflego. No departamento odontológico, os serviços básicos continuarão a ser prestados gratuitamente,
enquanto que osmais complexospoderão ser realizados através de convêniosmantidos pela entidade.

Essa é aquintavez consecutivaque a se inscrevepara concorrer às eleições noSindflego.
Apesar da relutância damaioria de seusmembros emcontinuar na disputa à frente do Sindicato, o espírito coletivo falou

mais alto. Seria inadmissível que o pessoal que sempre esteve à frente naLuta pelos direitos dos servidores, enfrentando tudo
nos pioresmomentos, decidisse sair de fininho, sempassar o bastão à frente e nomomento emque a entidademais precisa.

Sim, porque a oposição não manifestou interesse no embate eleitoral. Ao contrário, grande parte dela preferiu se
desfiliar, jogando a toalha. Mas, nós não jogamos. Porque para nós, é como diz Ivan Lins:

Por isso, estamos aqui novamente, fazendo da sua luta a nossa, porque dias melhores virão. E

ChapaSindflego deLuta

.
“

“

Desesperar jamais, aprendemos
muitonesses anos, afinal de contasnão temcabimento, entregar o jogo noprimeiro tempo...”

Nada de correr da raia,
nadademorrernapraia...”.

Propostas de Luta


