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#FESTAJUNINA

Ingressos do Arraiá Legis já estão disponíveis
para retirada nos postos do Sindilegis
Serão três ingressos gratuitos para cada filiado. A festa acontecerá no dia 8 de junho

Já estão disponíveis para retirada os ingressos dos Arraiá Legis edição 2018. Cada filiado terá
direito a três ingressos gratuitos, que deverão ser retirados nos postos do Sindilegis na Câmara
dos Deputados (27 ª, Sala 2705), no Senado Federal (Gráfica do Senado, bloco 8) ou no Tribunal
de Contas da União (Subsolo do Anexo III, Sala 14). Para este ano, grandes atrações prometem
animar o evento, como os cantores Frank Aguiar e Alcymar Monteiro, e a banda Forró Baião de
Dois. Os ingressos para o Arraiá Legis custam R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia entrada. Participe!
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#WORKSHOP

Vice-presidente ministra palestra sobre os
desafios da auditoria de controle externo
em evento organizado pelo TCM-SP
O vice-presidente do Sindilegis, Auditor Paulo Martins, participou,
no dia 24 de maio, a convite do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo (TCM-SP), do Workshop Desafios da Auditoria de
Controle Externo no Brasil, promovido pela Escola Superior de
Gestão e Contas Públicas do TCM-SP. O encontro reuniu auditores,
conselheiros, procuradores, contadores, assessores, secretários
municipais, professores, representantes de organizações da
sociedade civil e diversos interessados no tema.
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#SORTEIO
Não jogue em via

Sindilegis sorteia novos prêmios
em homenagem ao mês das mães

O Sindilegis, em parceria com o Legis Club Brasil, realizou
mais um sorteio em homenagem ao mês das mães
na última sexta-feira (25). Ao todo, nove nomes foram
sorteados, durante live transmitida na página do Sindilegis
no Facebook. Foram sorteados três kits da L’Occitane
para os filiados residentes de outras regiões do país e seis
pacotes de beleza da Orange Beauty Studio para os filiados
residentes de Brasília, sendo que cada Casa representada
pelo Sindilegis foi contemplada com dois pacotes.

#BENEFÍCIO

Filiados ao Sindilegis contam
com clínica odontológica própria
Criada para atender aos sindicalizados e seus dependentes,
a Clínica Odontológica – Odontolegis - funciona de segunda
a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h,
realizando procedimentos odontológicos previstos no rol
de procedimentos básicos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS. A gestão da Odontolegis está a cargo da
Previni Odontologia e conta com equipamentos de última
geração, para prestar um serviço de qualidade aos filiados.

#MOMENTOLEGISCLUB

Hospedagem no coração de Buenos Aires
com desconto especial para filiados
Durante o período de férias, os filiados ao Sindilegis podem
ficar hospedados no centro da capital argentina com desconto
exclusivo. No hotel 474 Buenos Aires, que fica localizado em Puerto
Madero, área conhecida por abrigar restaurantes exclusivos e um
moderno centro de compras e entretenimento. Acesse o site do
Legis Club Brasil para mais detalhes.

Mais informações

imprensa@sindilegis.org.br
ou 61 3214 7300
@sindilegis

Serviços

Confira as matérias completas no site: www.sindilegis.org.br

Consulegis: 61 3246 2400
Odontolegis: 61 3246 2410
Legis Club Brasil: 61 3223 7705

