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ACESSE NOSSA 
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DESTE QR CODE

FALA DO PRESIDENTE

CONVÊNIOS E BENEFICIOS

DIÁLOGO

AÇÕES JURíDICAS
Olá! É com grande entusiasmo que 

retornamos com a veiculação do 
jornal mural do SINDIPÚBLICO, que 
voltará a ser uma ferramenta eficaz 
e contínua no diálogo com os Servi-
dores Públicos Estaduais, represen-
tados pela entidade.

O nosso principal objetivo é o de 
fortalecer a relação sindicato – ser-
vidor por meio de várias ações, que 
vai desde a valorização dos servido-

Endereço da Chácara: Rua X-28, 165 -  
Sítios Santa Luzia, Aparecida de Goiânia - 
GO, 74922-700. Telefone: (62) 3282-6846
Filiados e seus dependentes tem acesso 
ao clube com direito a convites mensais. 
Informações pelo telefone acima.

Rua 227, 367 - Setor Leste Universitário, 
Goiânia - GO, 74605-080 (Anexo da 
Secretaria Cidadã)
Valores: Filiados pagam R$ 16/kg e não 
filiados: R$ 26/kg

AFFEGO

Os filiados ao SINDIPÚBLICO agora podem 
usufruir de toda a estrutura de lazer e 
conforto oferecida pela associação com 
preços bem acessíveis.
São três unidades: Clube Campestre em 
Trindade-GO, Chalés Mobiliados em Aruanã-
GO e Clube com Hospedagem em Caldas 
Novas-GO. Todos eles contam com estrutura 
completa de lazer aos conveniados. Os 
valores, que são bem abaixo do mercado, 
variam de acordo com a unidade e tipo de 
acomodação. 
Informações: (62) 3229-1664

Endereço: R. 28, Qd. A8, Lt. 12, Jardim Goiás, CEP: 74805-310 / Telefone: (62) 3229-1664

res públicos; até a melhoria no ofe-
recimento de serviços, benefícios e 
convênios aos filiados.

Para que a mudança aconteça, 
precisamos de vocês nos apoian-
do, participando e incentivando na 
atuação diária do sindicato. Ser-
vidor, participe contribuindo com 
as ações desenvolvidas. O sucesso 
desta gestão também depende de 
você!

Visando melhorar e intensificar a co-
municação do sindicato com os seus fi-
liados e representados, o Sindipúblico 
acaba de lançar duas ferramentas para 
o contato direto com o Presidente da 
entidade, Nylo Sérgio. Pelo e-mail: pre-
sidencia@sindipublico.org.br ou What-
sapp: (62) 9 8562-3928, os servidores 
públicos poderão enviar sugestões, ti-
rar dúvidas, registrar reclamações ou 
denúncias. O atendimento por meio 
dos canais seguirá o horário comercial 
das 8h às 18h, de segunda a sexta-fei-
ra. Os casos excepcionais e de urgência 
serão atendidos e respondidos sempre 
que possível.

DIFERENÇAS DE 13° SALÁRIO
Em ação movida pelo SINDIPÚBLICO, o Juiz Reinaldo Alves Fer-

reira, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia-GO, reco-
nheceu o direito dos servidores públicos de receberam às diferenças 
salariais sobre o 13° salário, desde 2010. O Estado já apresentou re-
curso contra a decisão, que será julgado pelo mesmo juiz.

LIMINAR UEG
Após denúncia de servidores filiados da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), o SINDIPÚBLICO ingressou com mandado de seguran-
ça, solicitando que a Universidade não os obrigue a conduzirem veí-
culos oficiais para o desempenho de suas atribuições.

A juíza da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Aná-
polis-GO, Mônice de Souza Balian Zaccariotti, deferiu a medida li-
minar destacando que apenas os servidores ocupantes do cargo de 
motorista deverão dirigir os veículos funcionais.

PROGRESSÃO
Com o intuito de resguardar o direito dos Técnicos e Analistas de 

Comunicação da Agência Brasil Central (ABC), no que diz respeito às 
progressões de carreira, o Desembargador Olavo Junqueira de Andra-
de, da 5° Câmara Civil acatou a solicitação do departamento jurídico 
do SINDIPÚBLICO. O relator reconheceu o direito à progressão a cada 
3 anos, com o recebimento do adicional de 5% por referência. Desta 
forma, os técnicos e analistas de comunicação da ABC serão reposi-
cionados na referência 2, recebendo o adicional referente à progres-
são de 10%. A decisão ainda cabe recurso por parte do estado.

SALÁRIOS EM DIA
Com o objetivo de garantir 

que os servidores públicos es-
taduais recebam os seus salá-
rios em dia, o Departamento 
Jurídico do SINDIPÚBLICO tem 
atuado nas últimas semanas 
por meio de várias ações. Mes-
mo com liminar favorável, o Go-
verno não tem cumprido com 
as suas obrigações, atrasando 
com o pagamento da folha. 

Diante da situação fiscal do Estado, os advogados do sindicato já 
se preparam para atuarem fortemente no sentido de garantir que os 
salários sejam quitados em dia. A atuação jurídica da entidade foi 
destaque em vários veículos de comunicação do Estado:

 www.sindipublico.org.br

Termas Caldas Affego

Chácara Recreativa do SINDIPÚBLICO

Restaurante do Servidor


