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ACONTECEU: CONFIRA O QUE FOI DESTAQUE
NO SINDIPÚBLICO NESTE MÊS!

O SINDIPÚBLICO
O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás
vem, há mais de trinta anos, representando os Servidores do Poder
Executivo Estadual de Goiás, preservando e reivindicando os direitos e
benefícios da categoria, além de trabalhar por melhorias na prestação do
serviço público em Goiás.
A entidade busca estabelecer novos valores diante da gestão, focando no
trabalho transparente perante seus filiados e acredita que, uma vez valorizados e
respeitados, os servidores podem colaborar com uma nova forma de servir, mais
ágil e eficaz, visando à satisfação do interesse público.

FALA DO PRESIDENTE
Lutar pelos direitos dos servidores
públicos do Estado de Goiás é o nosso
objetivo!
Em
2020
firmamos
o
compromisso
de
alcançar
uma
comunicação mais assertiva para com
nossos representados.

Presidente do Sindipúblico, Nylo Sérgio
Foto: Ana Luíza Carvalho / Sindipúblico

Criamos este material informativo para
você filiado, em qualquer lugar do nosso
estado, ficar bem informado sobre as
reivindicações e ações do sindicato.
Essa é mais uma opção para que você
relembre
as
principais
notícias
e
acontecimentos do mês. Afinal, um dos
direitos básicos da vida é o de ter acesso à
informação.

Com isso, nosso intuito é que você fique cada vez mais próximo da entidade e
fique por dentro de todas as atividades. O nosso trabalho continua
diuturnamente para preservar os direitos de nossos representados e buscar por
todas as melhorias possíveis em situações que afetem a categoria de servidores e
serviços públicos em Goiás. Esperamos que essa iniciativa fortaleça ainda mais a
relação entre diretoria e sindicalizados.
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REUNIÃO PARA DEBATER SOBRE A CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E NOVAS REGRAS DE APOSENTADORIA
No dia 05 de março, o Presidente do Sindipúblico, Nylo Sérgio, se reuniu com o
Presidente da Goiasprev, Gilvan Cândido. Na ocasião foi discutido sobre a
contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas, conforme as novas
regras de aposentadoria, previstas na EC nº 65/19, e também a Previdência
Complementar.
A agenda faz parte de um compromisso que visa esclarecer as dúvidas da base dos
servidores públicos, sendo fundamental para o repasse de informações e
esclarecimentos aos filiados do sindicato.

IMAGEM: REPRODUÇÃO/GOIÁSPREV - GILVAN CÂNDIDO E NYLO SÉRGIO, RESPECTIVAMENTE

3° CONGRESSO ESTADUAL DO SINDIPÚBLICO
O COES representa o poder máximo do sindicato e é composto por delegados
sindicais eleitos por filiados. A terceira edição do evento estava prevista para
acontecer no dia 28 de março. As eleições para escolha dos delegados sindicais do
3° COES foram realizadas durante o do mês.
Entretanto em virtude da Pandemia do Coronavírus (Covid-19) o evento precisou
ser suspenso. ainda sem uma nova data prevista, como uma medida de controle e
prevenção do risco de contágio e propagação do vírus.
A medida adotada pelo Sindipúblico segue as orientações da Organização Mundial
de Saúde (OMS) e está de acordo com o plano emergencial publicado em decreto
pelo Governo do Estado de Goiás.
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CONFIRA ALGUNS REGISTROS DAS ASSEMBLEIAS REALIZADAS
NOS ÓRGÃOS PARA ESCOLHA DOS DELEGADOS SINDICAIS

IMAGEM: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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SINDIPÚBLICO NA LUTA CONTRA O CONTÁGIO E
PROPAGAÇÃO DO COVID-19

IMAGEM: SEDE SINDIPÚBLICO

Estamos
enfrentando
um
momento atípico para a saúde
pública, onde estamos unidos e
empenhados para combater o
Coronavírus (COVID-19). Por isso,
seguindo as recomendações do
Ministério da Saúde, Secretaria de
Estado de Saúde de Goiás e
Governo do Estado, através dos
últimos decretos, as atividades na

Sede do Sindipúblico, Restaurante do Servidor e Chácara Recreativa foram
suspensas temporariamente. A medida visa a saúde e segurança de todos.
As atividades da sede passaram a ser realizadas de modo Home Office, para
que possamos continuar atendendo as demandas nossos filiados. Os serviços
estão sendo realizados via e-mail ou telefone, conforme número e endereços
divulgados em nosso site.
A data de retorno das atividades será informada em nossas mídias digitais e
site, em breve. Agradecemos a compreensão de todos neste momento tão
difícil e atípico que enfrentamos.

SERVIDOR PÚBLICO – SAIBA QUAIS AS MEDIDAS ADOTADAS
PELO GOVERNO NESTE PERÍODO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS
O Governo de Goiás tem adotado várias medidas de prevenção e combate ao
Coronavírus (COVID-19) no estado. O controle da doença depende da
contribuição de cada cidadão. Aos servidores públicos, foram adotadas
algumas medidas, para continuidade ao plano de prevenção, como
teletrabalho, regime de sobreaviso e revezamento.
O momento é de consciência e colaboração para combatermos esse vírus e
zelarmos pelas pessoas que amamos. Precisamos que todos aqueles que
tenham a possibilidade de ficar em casa, de acordo com as recomendações do
Governo, façam sua parte para controlar a propagação do vírus. Saiba mais
sobre as medidas acessando: sindipublico.org.br
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SERVIDOR PÚBLICO – MOMENTOS DE CRISE
TORNAM MAIS EVIDENTE A SUA IMPORTÂNCIA
PARA A SOCIEDADE
O Sindipúblico vem acompanhando o cenário
nacioanal e estadual em combate ao
Coronavírus (Covid-19) e parabeniza o Estado
de Goiás pelas medidas adotadas para
contenção e prevenção ao vírus.
Entendemos que o governo está priorizando a
saúde e segurança dos servidores públicos e
cidadãos goianos, antes de qualquer coisa.

IMAGEM: REPRODUÇÃO/PALÁCIO PEDRO LUDOVICO

Estamos seguindo todas as orientações e regras instituídas pelo Governo do
Estado em seus decretos. Pedimos que cada servidor e cidadão também faça o
mesmo. Vale ressaltar a importância de que, todos aqueles que tem a
possibilidade, permaneçam em casa.
Continuamos à disposição do Governo do Estado de Goiás, seja no regime de
revezamento, teletrabalho e sobreaviso, desempenhando neste momento de crise
o nosso papel como servidor, mostrando a relevância que temos, perante a
sociedade, servindo com qualidade, respeito e responsabilidade todos os cidadãos
goianos através das mais diversas funções públicas.

IMAGENS: REPRODUÇÃO/INTERNET
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CONHEÇA CONVÊNIOS E BENEFÍCIOS COM VANTAGENS
EXCLUSIVAS PARA FILIADOS E SEUS DEPENDENTES

ACADEMIAS

BELEZA E ESTÉTICA

CLÍNICA E PET SHOP

CONTÁBIL

DENTISTA

DROGARIA

EDUCAÇÃO

LAZER

LIVRARIA

MEDICINA

OFICINA

ÓTICA

PSICOLOGIA

REFEIÇÃO

SEGUROS

VEÍCULOS

O Sindipúblico disponibiliza em seu site, na página "Convênios e
Benefícios", a relação atualizada de convênios e benefícios com
vantagens exclusivas para filiados e seus dependentes.

VESTUÁRIO E CALÇADOS
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