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informativo
Eleições de 2020 no Sindflego acontecerão em 17 de novembro
Nopróximodia 17 de novembro acontecerão, na

Sede Administrativa do Sindflego, as eleições gerais
que escolherão a diretoria executiva e o conselho fiscal
que exercerãomandato nos próximos três anos.

O voto é um dever do filiado e de suma
importância para a representatividade doSindicato.

Leiamais em
https://www.sindflego.org.br/pagi
nas/canal-de-comunicacao-das-
eleicoes-de-2020
ou aponte a câmera de seu
celular para oQRCode ao lado.

ASede Campestre do foi finalmente
reaberta, mas seguindo todos os protocolos de
segurança sanitária.

Sindflego

Sede Campestre foi reaberta seguindo as normas de segurança

Leia mais em

Ou aponte a câmera de seu celular para
o QR Code ao lado.

https://www.sindflego.org.br/paginas/
sede-campestre-sera-reaberta-no-
proximo-sabado-dia-03-de-outubro

Assistência financeira
ao filiado estará de volta

Prestação de contas do Sindflego

Cumprindo com uma determinação
estatutária, o voltará a prestar assistência
financeira aos seus filiados. O valor máximo será de
4 mil reais para pagamento em até 12 vezes. Os
descontos deverão ser autorizados em conta corrente
na Caixa, já que estão suspensos em folha de
pagamento. Ligue e peça mais informações. 3941-
9819/0120
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A prestação de contas da diretoria executiva
do , referentes ao exercício de 2019,
ocorreu, excepcionalmente, em decorrência da
pandemia de Covid-19, no dia 23 de agosto de 2020.
O parecer do conselho fiscal foi pela legalidade das
contas sem ressalvas e foi aprovado à unanimidade
dos presentes.

Sindflego

L e i a m a i s e m

ou aponte a câmera
de seu celular para o QR Code ao
lado.

https://www.sindflego.org.br/pres
tacao-de-contas
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No primeiro momento, imagina-se que a
inscrição de chapa única se deu ao fato da “oposição” ter
sofrido quatro derrotas consecutivas e perdeu o fôlego
para concorrer pela quinta vez.

Mas, numa análise mais apurada, percebe-se que
a “desmotivação” apresentada para concorrer às eleições
sindicais é fruto daquilo que falávamos no final do
processo eleitoral de 2017:

“

O golpe anunciado em 2017 foi maior do que
prevíamos. Veio a reforma trabalhista e com ela o
objetivo oculto de colocar um fim nomovimento sindical
dos trabalhadores no Brasil. A contribuição sindical,
principal fonte de custeio das entidades, foi extinta,
desequilibrando as negociações entre sindicatos
patronais e de trabalhadores.

No âmbito da Câmara Municipal, por ato de um
ex-presidente que a história não se recordará, decidiu-se,
de forma arbitrária e truculenta, suspender os descontos
em folha de pagamento favoráveis ao Sindflego, prática
que ocorria hámais de 50 anos.

Mais do que nunca, a união de todos e o
fortalecimento do SINDICATO são de extrema
necessidade. Independentemente do resultado das urnas,
o único porto seguro do trabalhador, na atual
conjuntura, é em sua entidade representativade classe.”

”E

.”

xiste um movimento organizado, que
arregimentou setores das elites, dos empresários, dos
banqueiros, dos ruralistas, de políticos e do governo,
que querem o desmonte do serviço público e,
consequentemente, a destruição do servidor público

Vítimas do golpe contra os trabalhadores, sem o
discernimento necessário para a compreensão da
conjuntura que se apresentava e ignorando o chamado
para o enfrentamento contra o inimigo comum, alguns
filiados, sob argumentos levianos, preferiram abandonar
o barco, deixando os companheiros à deriva.

Por que somente uma chapa concorrerá às Eleições de 2020?

Departamento odontológico está funcionando normalmente

Porém, esqueceram-se que os marinheiros que
ficaram são de Luta e estão há muito tempo acostumados
a remar contra a maré. O Sindflego sobreviveu e
sobreviverá sempre. Enquanto houver esperança de dias
melhores haverá Luta!

Repetindo o que escrevemos em 2017:

Venha participar do processo eleitoral e cumprir
seu dever estatutário. Não faça como a oposição que, nas
palavras de dois ex-candidatos, não seria mais
interessante administrar o Sindflego, já que não possui
mais dinheiro.

Por issomesmo o
apresentou mais uma vez sua chapa. Nos momentos
difíceis é que precisamos ter a coragemdemostrar a cara.

Não estamos no Sindicato por facilidades ou
mordomias. Estamos para representar dignamente os
interesses dos filiados, defender seus direitos, oferecer
serviços de qualidade, obedecer ao Estatuto e às decisões
das Assembleias e administrar com transparência e
economicidade.

A propósito, as finanças do Sindicato estão indo
muito bem, pois tem em seu quadro filiados abnegados
com consciência de classe e espírito coletivo, que não
deixaramo tremdescarrilar!Aesses todo o nosso respeito
e admiração.

“
:

Movimento Sindflego deLuta

Afinal,
como disse Rui Barbosa Quem não luta pelos seus
direitosnão é digno deles.”

DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020 VOCÊ TEM
UM COMPROMISSO COM O SEU

SINDICATO. COMPAREÇA E EXERÇA
SEU DIREITO DEMOCRÁTICO DO VOTO.

SINDFLEGO DE LUTA: VOCÊ CONHECE,
VOCÊ CONFIA!

O Sindflego presta serviços básicos odontológicos aos seus filiados e
dependentes gratuitamente. Os serviços mais complexos podem ser feitos através de
convênios mantidos entre prestadores e a entidade, com descontos em folha de
pagamento. Aproveite e sorria com mais confiança. Entre em contato com o
Sindflego e agende sua consulta, através do .telefone3941-9819/0120


