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SINDILEGIS EM AÇÃO
#ATENÇÃO
“Funpresp – migrar ou não migrar?” é o tema do
2º Fórum Sindilegis em Debate
A palestra será conduzida pelo auditor do TCU Fernando Maranho

Com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas sobre a Funpresp, o Sindicato irá realizar o 2º Fórum
Sindilegis em Debate, que abordará as vantagens e as desvantagens da migração para o regime de
previdência complementar. O evento irá ocorrer no dia 22 de março, às 10h, no auditório térreo do
Anexo III do TCU e contará com o apoio da União dos Auditores do TCU (Auditar).

#BIBLIOTECÁRIOS

Seminário discute o
potencial transformador
das bibliotecas
O seminário Transformando Bibliotecas,
Transformando Sociedades foi realizado no
auditório Nereu Ramos, na última segunda-feira
(12), e reuniu especialistas da Biblioteconomia
e Tecnologia da Informação de todo o Brasil.
O evento foi realizado em conjunto pelas
bibliotecas da Câmara e do Senado, com o apoio
do Sindilegis, e marcou as comemorações em
homenagem ao Dia do Bibliotecário.

Não jogue em via pública
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#MÊSDASMULHERES

Servidoras do Senado aprendem defesa
pessoal em evento apoiado pelo Sindilegis
Preocupada com o bem-estar e a segurança das mulheres, a
Procuradoria da Mulher do Senado Federal, em parceira com o
Sindilegis, realizou, na última segunda-feira (12), workshop de defesa
pessoal, com a instrutora-chefe do krav maga no Distrito Federal
Vanessa Ribeiro. O curso reuniu técnicas de autodefesa para as
servidoras do Senado e garantiu exemplos práticos de como agir em
situações de risco.

#FILIAÇÃO

Filiar-se ao Sindilegis custa pouco e
garante muito
Os filiados têm ao seu dispor mais de cinco mil empresas
conveniadas, com descontos que chegam a 50%. Além disso,
também podem contar com serviços gratuitos ofertados pela
Odontolegis e pela Consulegis. O valor da mensalidade custa
apenas 0,8% do vencimento base, com piso de R$ 40 e teto de
R$ 140. Para filiar-se, é só entrar em contato com o posto de
atendimento da sua Casa para que um colaborador do Sindilegis
leve até você o formulário de filiação.

#MOMENTOLEGIS

Descontos de até 25% para aquisição de lentes e
armações; ganhe um óculos de sol nas compras
acima de R$ 500
O Legis Club Brasil firmou parceria com as Ópticas Famy, empresa no ramo de
ótica presente em Brasília há mais de 34 anos. Para os filiados ao Sindilegis, a
empresa está ofertando descontos de 15%, para compras parceladas em até
quatro vezes, e 25% para pagamento à vista, nas compras de armações, lentes
de grau ou óculos de sol. No mês de março, para compras acima de R$ 500, os
associados ganham um óculos de sol da marca DVECCHIO. Acesse o site do Legis
Club Brasil e saiba mais.
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

