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SINDILEGIS EM AÇÃO
#ATUAÇÃO

Sindilegis se reúne com Ministro do
Planejamento pelo futuro do serviço público

O vice-presidente do Sindilegis Paulo Martins se uniu a outras entidades para uma reunião com o
Ministro do Planejamento, Esteves Conlago Júnior. A reunião foi no dia 20 de junho, no Ministério
do Planejamento, e tratou do estabelecimento de parcerias para debater o futuro do serviço
público, entre outras questões. “O Sindilegis tem buscado diversas frentes para construir um
futuro sólido em relação ao serviço público e aos direitos dos servidores. Estamos sempre abertos
ao diálogo”, afirma Martins.

#FIQUEDEOLHO
Prazo de migração para a Funpresp
se encerra no dia 27 de julho
Os servidores que ingressaram no serviço público antes
de 4 de fevereiro de 2013 têm até o dia 27 de julho
para decidir pela migração do regime previdenciário.
Segundo a Lei nº 13.328/16, a decisão é irretratável e
irrevogável. A mudança do Regime Geral para Regime
Complementar deve ser realizada pela área de Gestão
de Pessoas de cada Casa. O Sindilegis disponibilizou
em seu portal (www.sindilegis.org.br) uma tabela de
simulação de cálculo, elaborada pelo servidor Fernando
Maranho, para facilitar a decisão no ato de escolha.
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#APOIO
Não jogue em via

EcoCâmara comemora 15 anos
com o apoio do Sindilegis
O Núcleo de Gestão Ambiental da Câmara dos
Deputados – o EcoCâmara – comemorou 15
anos no dia 15 de junho. O EcoCâmara promove
princípios de sustentabilidade nas atividades
administrativas e operacionais do órgão, além
de debater e aprovar leis capazes de estimular
o desenvolvimento sustentável no País. O
Sindilegis apoia o departamento desde a sua
fundação e contribuiu, neste semestre, com a
aquisição de canecas que visam à diminuição
do uso de copos plásticos na Casa.

#RECONHECIMENTO

Rádio Senado é finalista no Prêmio
CNBB “Microfone de Prata”
Com um tema importante e atual, a Rádio Senado foi
selecionada para a final do Prêmio “Microfone de Prata”,
na categoria programas jornalísticos, promovido pela
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) – um dos
prêmios de comunicação de maior destaque no Brasil. A
escolha também inclui a possibilidade de menção honrosa
por votação realizada especificamente pela internet.

#MOMENTOLEGISCLUB

Parceria com a HC Pneus oferece produtos
de qualidade para o seu automóvel
Os filiados ao Sindilegis agora podem comprar pneus de qualidade
em condições especiais graças a uma parceria do Legis Club Brasil
com a HC Pneus! A empresa comercializa a linha completa da marca
Goodyear, tanto para o mercado varejista quanto para o mercado
atacadista. A rede opera em suas unidades de Centro Automotivo
e Centro de Caminhões, dispondo de uma estrutura completa
e equipamentos de última geração. Profissionais capacitados
prestam o melhor atendimento com diferencial técnico elevado.
Consulte as condições no site legisclub.org.br

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

