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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 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.
Esta 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 objetivo é que você esteja 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 esta iniciativa fortaleça ainda mais a
relação entre diretoria e sindicalizados.
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1º DE OUTUBRO - DIA DO IDOSO
Nesta data, em 2003, entrava
em vigor o Estatuto do Idoso,
ou
Lei
Nº
10.741/03,
assegurando
direitos
aos
maiores
de
60
anos
e
resguardando essa população
contra crimes como abandono e
discriminação.
Para celebrar, definiu-se o dia 1º
de outubro como o Dia do
Idoso, e o Sindipúblico não
poderia deixar de homenagear
quem dedicou toda uma vida ao
trabalho e sempre se empenhou
em buscar uma sociedade
melhor.

Parabéns e obrigado a todos os
idosos, servidores públicos ou
não. As gerações de hoje
colhem os bons frutos que
vocês plantaram no passado.
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IPASGO
Representantes do
Sindipúblico reúnem-se
com o presidente do
Ipasgo
O presidente do Sindipúblico,
Nylo Sérgio, e o Diretor
Administrativo,
Eduardo
Gonçalves, se reuniram com
o Presidente do Ipasgo, Hélio
Lopes, e sua equipe no dia 15
de outubro. Na ocasião, foi
solicitado que o Instituto
promova o parcelamento de
débitos dos usuários que se
encontram com o plano
bloqueado. Também se pediu
a criação de um plantão de
auditoria aos finais de
semana,
visando
sanar
cobranças de exames de
urgência por parte dos
prestadores de serviço.
Durante a visita, o presidente
do Ipasgo reforçou que o
Hospital do Servidor Henrique
Santillo tem um grande
potencial para atender os
usuários sob a gestão do

próprio instituto, assim que findar a
pandemia da COVID-19. Complementou
ainda que não há nenhum estudo no sentido
de privatizar o Ipasgo, que é um patrimônio
dos servidores e usuários do instituto.
Nylo Sérgio, que é membro suplente do
Conselho Deliberativo do Ipasgo, sugeriu
que o instituto abra um credenciamento
contínuo, para que a rede de atendimento
seja ampliada em todos os municípios. Hélio
salientou que a entidade já iniciou o
processo de recredenciamento para que o
plano tenha uma rede maior de prestadores.
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GOIASPREV
Presidente do Sindipúblico e da
Goiasprev dialogam sobre previdência
complementar e o benefício especial

Presidente do Sindipúblico, Nylo Sérgio
se reuniu com o presidente da
Goiasprev, Gilvan Cândido, dia 15 de
outubro, para tratar sobre a Previdência
Complementar do Estado de Goiás.
Na ocasião, também esteve em pauta a regulamentação do projeto de benefício
especial, elaborado pela Previdência Estadual. Nylo Sérgio solicitou a realização
de uma live com a diretoria e equipe técnica da instituição, para que os
servidores possam conhecer e tirar dúvidas sobre os temas em questão.
O presidente da Goiasprev se colocou à disposição com sua equipe técnica para
a realização da live assim que o benefício for regulamentado. O Sindipúblico
divulgará mais informações sobre o benefício especial e sobre a realização da
live assim que o projeto for regulamentado.

ALEGO

Na tarde do dia 20 de outubro, o presidente do
Sindipúblico, Nylo Sérgio, reuniu-se com o
presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Goiás, Lissauer Vieira. Na reunião, o presidente
Nylo reforçou que é de extrema importância o
diálogo entre o Poder Legislativo e os servidores.
Além disso, foram discutidas outras demandas, entre elas, a possibilidade de
derrubada do veto governamental no projeto que prevê a validade do Novo
Estatuto do Servidor apenas a partir de 2021;Foi discutido o projeto dos
Gestores Governamentais, o qual refere-se à inclusão desta categoria no rol de
carreiras de Estado. Entendemos que tal projeto merece ampla discussão entre
todas as carreiras de gestão.
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28 DE OUTUBRO - DIA DO
SERVIDOR PÚBLICO

O trabalho realizado pelos
servidores públicos em Goiás é
responsável por levar a você um
serviço de qualidade.

É o servidor público que faz
nosso estado mudar para
melhor.

Entender quem são e o que fazem
os
servidores
públicos
é
fundamental para mudar sua
visão sobre a importância deles
na sua vida.
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OUTUBRO ROSA
A prevenção é o melhor caminho

Movimento internacional de conscientização para o controle do
câncer de mama, o Outubro Rosa começou a ser idealizado na
década de 1990 na Fundação Susan G. Komen for the Cure. No Brasil,
o movimento ganhou força a partir do ano de 2002, através de ações
no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Na ocasião, o Obelisco
Mausoléu ao Soldado Constitucionalista foi iluminado com luzes corde-rosa.
Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que o câncer
de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres
brasileiras, atrás apenas do câncer de pele. Estima-se que cerca de
66 mil novos casos tenham surgido em nosso país só em 2020.
A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar
informações e promover a conscientização sobre a doença, além de
proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de
tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. De acordo
com o Ministério da Saúde, o sucesso da campanha é tão grande que
aumentou em 37% o número de mamografias realizadas no país.
A prevenção é a principal ação contra o câncer, por isso é de
extrema importância a realização do autoexame. Estamos juntos
nessa luta pela saúde e pela vida!
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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

ODONTOLOGIA

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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