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#LUTA
Frente Parlamentar pede que reforma não seja votada
no Senado após eleições deste ano
Em reunião, Sindilegis e entidades reafirmaram
que a luta contra a reforma não vai parar

O Sindilegis participou de reunião com o presidente do Senado Federal, Senador Eunício Oliveira
(MDB-CE), e dirigentes de entidades que fazem parte da Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Previdência, para discutir a PEC 287, que dispõe sobre a reforma da Previdência. O presidente Eunício
Oliveira reforçou que enquanto houver intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, a
reforma não entrará em pauta.

#DECLARAÇÃO

Sindilegis disponibiliza contador
gratuitamente para auxílio no IRPF
A partir desta segunda-feira (5), das 8h às 12h, os filiados terão
à disposição e gratuitamente os serviços de contabilidade para
declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2018 (IRPF). As
consultas serão realizadas mediante agendamento prévio e
ocorrerão no CAS (610 Sul). A apresentação da declaração do
Imposto de Renda 2018, ano-base 2017, começa na próxima
quinta-feira (1º) e se estende até o dia 30 de abril. Outras
informações podem ser obtidas pelo número (61) 3246-2400.

Não jogue em via pública
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#CUIDADO

Sindilegis volta a pedir atenção de
servidores para golpes
Muitos servidores têm recebido uma carta informando que
existem quantias a serem pagas referentes ao fundo de pecúlio,
mas, para receber “tais benefícios”, pedem o pagamento das
“custas judiciais” em valores exorbitantes. Fique atento e não
caia nesse golpe!

#FACILIDADE

Usuários do SIS agora têm mais
transparência e facilidade
Os servidores do Senado Federal agora têm acesso mais
completo e facilitado às informações sobre os planos de saúde
da Casa. Já está disponível na intranet uma nova área voltada
para o tema. Com o nome “Plano de Saúde”, o espaço foi
pensado para atender às questões frequentes dos usuários,
especialmente aos atendidos pelo ramal 5000.

#ALIMENTAÇÃO

Filiados ao Legis Club Brasil podem
adquirir produtos naturais com até
32% de desconto
Os filiados ao Legis Club Brasil podem adquirir produtos
de alta qualidade com até 32% de desconto na ProNativa
Produtos Naturais. Não perca a oportunidade de adquirir
sementes, frutas desidratadas, castanhas e uma variedade
de opções para quem é adepto à alimentação saudável.
Entre os diversos produtos ofertados, a loja também
disponibiliza a granola tradicional, composta na maior
parte por carboidratos - a principal fonte energética da
alimentação.
Confira as matérias completas no site: www.sindilegis.org.br

Mais informações

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

Serviços

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

