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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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SINDIPÚBLICO COMEMORA ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS

IMAGEM: REPRODUÇÃO/SEDE SINDIPÚBLICO

Há 31 anos (12/04), os servidores públicos do
Estado de Goiás sabem que podem contar
com uma entidade que se dedica à
representação dessa classe tão importante.
Fortalecemos nossa missão de representar a
categoria por meio da preservação e
reivindicação de seus direitos e benefícios,
além de trabalhar em busca de melhorias na
prestação do serviço público em todo o
estado.

A história do Sindipúblico é grandiosa! Nada disso seria possível sem a confiança
depositada em nós por cada um de nossos filiados. Vocês são a parte principal
dessa história, além de toda a nossa diretoria e colaboradores que trabalham
diariamente para que essa trajetória continue sendo escrita de forma tão especial.
E não paramos por aqui. Ao longo dos próximos anos, grandes desafios nos
aguardam.
"É uma grande honra comemorar os 31
anos do Sindipúblico ao lado da diretoria,
colaboradores e, principalmente, de
vocês, queridos filiados. Estamos vivendo
em uma época difícil devido à pandemia
provocada pelo novo coronavírus.
Surgem muitas dúvidas quanto ao futuro
e há uma grande preocupação com nossa
saúde e a de nossos familiares. Apesar de
tudo isso, continuamos aqui ao lado de
vocês", declara Nylo Sérgio, Presidente
do Sindipúblico.

IMAGEM: REPRODUÇÃO/INTERNET

Nylo continua: "é importante mantermos a calma e continuarmos unidos, seguindo
todas as orientações do Poder Público. Se precisarem de algo, estamos sempre à
disposição. Se cuidem! Parabéns para todos nós”.
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SECRETARIA DA CULTURA CUMPRE DECISÃO
JUDICIAL QUE GARANTIU O DIREITO À PROGRESSÃO
FUNCIONAL DOS SERVIDORES
Foi publicada no Diário Oficial do Estado, no
dia 14 de abril, a Portaria n. 85/2020 –
SECULT, concedendo a progressão funcional
aos servidores ocupantes dos cargos de
Auxiliar, Assistente e Analista Cultural do
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
de Estado de Cultura.

A Portaria cumpre a decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de
Segurança Coletivo ajuizado pelo Sindipúblico.

IMAGEM: REPRODUÇÃO/INTERNET

(processo n. 5421948.26.2017.8.09.0000), em tramitação na 2ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Os servidores indicados na Portaria n. 85/2020 – SECULT são aqueles que se
aposentaram no curso da ação. Em relação aos servidores ativos, a Secretaria já
havia informado o cumprimento da decisão, por meio da Portaria n. 118/2019 –
SECULT.
O Sindicato avalia se algum filiado deixou de ser contemplado com a progressão
funcional noticiada nas Portarias. Em caso positivo, a assessoria jurídica
informará nos autos da ação judicial e solicitará a correção do posicionamento na
carreira.
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SINDIPÚBLICO QUESTIONA AUMENTO NO DESCONTO
DA PREVIDÊNCIA DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
O Sindipúblico ajuizou ação coletiva questionado
a alteração da base de cálculo de incidência da
contribuição previdenciária aplicada sobre os
proventos dos aposentados e pensionistas do
Estado.

IMAGEM: REPRODUÇÃO/INTERNET

O advogado do sindicato, Thiago Moraes,
destaca que a forma de cobrança autorizada pela
Constituição Estadual está lastreada de
inconstitucionalidade e deve ser suspensa, pois
a preservação da ordem constitucional deve se
sobrepor a qualquer situação.

Em razão da gravidade da situação, o sindicato pleiteou a concessão de medida
liminar para que o desconto da contribuição previdenciária dos aposentados e
pensionistas continue sendo realizado na parcela que superar o teto do INSS.
Esse pedido ainda não foi analisado pelo magistrado. Para mais informações,
acesse sindipublico.org.br.

DEBATE SOBRE O DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE INATIVOS
No dia 29, o Presidente do Sindipúblico, Nylo Sérgio,
e o advogado da entidade, Thiago Moraes, realizaram
uma live para debater sobre o desconto
previdenciário
dos
inativos
(aposentados
e
pensionistas). O momento foi oportuno para tirar
dúvidas de servidores filiados sobre as mudanças e
explicar sobre a ação coletiva ajuizada pela entidade
questionando a alteração da base de cálculo. Em
breve realizaremos outras lives, para tratar de
assuntos diversos.
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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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