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#UNIÃO
Mulheres lutam por igualdade em evento internacional
apoiado pelo Sindilegis
“O que queremos no dia de hoje? Igualdade de oportunidades, de respeito, de direitos!”

A frase, estampada em uma das faixas produzidas pelo Sindilegis em comemoração ao Dia da
Mulher, foi destaque no evento internacional 8M pela Vida das Mulheres, que aconteceu nesta
quinta-feira (8), na Esplanada dos Ministérios. Apoiado pelo Sindicato, o ato reuniu diversos
coletivos de mulheres do DF em um clima de celebração, mas também de união e luta.

#DEMANDASDOTCU

Sindilegis trata da parcela
compensatória e dos reajustes do plano
de saúde com secretários do TCU
O Secretário-Geral do Tribunal de Contas da União,
Carlos Caixeta e o Secretário de Gestão de Pessoas,
Fernando Eira, receberam os representantes do
Sindilegis para tratar da parcela compensatória e da
questão do plano de saúde. O Sindicato e a Auditar
irão protocolar pedido conjunto sobre a questão da parcela compensatória. Com relação ao plano
de saúde, o Sindilegis informou que irá estudar possíveis soluções para tentar reduzir os danos
anuais com os reajustes, que prejudicam tanto os servidores.
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#TALENTO

Servidor do TCU vence seleção
e é responsável por escultura
oficial do Interlegis
Com talento nato para artes, o auditor do Tribunal de Contas da
União e filiado ao Sindilegis, Anselmo Loschi Bessa, juntamente
com seu filho, Igor Antunes Bessa, ganharam o concurso que
selecionou a melhor escultura em bronze do político brasileiro
Ronaldo Cunha Lima, que hoje ornamenta o prédio do
Interlegis, do Senado Federal. A obra fundida em bronze tem
1,79m e pode ser apreciada por todos que passam pela via N2.

#IMPOSTODERENDA

Sindilegis disponibiliza contador
gratuitamente para auxílio no IRPF
Desde o dia 5 de março, das 8h às 12h, os filiados têm à
disposição, gratuitamente, os serviços de contabilidade para
declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 (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, começaram na
quinta-feira (1º) e se estendem até o dia 30 de abril. Outras
informações pode ser obtidas pelo número (61) 3246-2400.

#LEGISCLUB

O NUWA Spa oferta condições especiais
para filiados ao Sindilegis
Cuidar de você: foi com esse propósito que nasceu o NUWA Spa.
Mais que um spa, o NUWA é o seu refúgio. Um bálsamo para o
seu corpo, um alento para sua alma. Você merece o melhor!
Permita-se ser cuidado! Condições especiais disponíveis no site
do LegisClub (www.legisclub.org.br).
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

