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#BENEFÍCIO
Sindilegis e Auditar irão protocolar requerimento
solicitando a extensão da parcela compensatória a
todos os servidores do TCU
Sindicato contratou o escritório do advogado Juliano Costa Couto
para cuidar da questão

O Sindilegis e a Auditar decidiram protocolar requerimento administrativo junto ao TCU requerendo a
extensão administrativa do pagamento da parcela compensatória a todos os servidores do Tribunal,
com fundamento no Acordão 459/2006-Plenário (TC 006.911/2005-1). O referido benefício refere-se ao
ajuste que se fez necessário quando o primeiro plano de carreira do TCU foi aprovado, em 2001.

#XÔPRECONCEITO

No Dia Internacional da Síndrome de
Down, Sindilegis apoia evento que
busca inclusão
Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de
Down, o Senado Federal, em parceria com o Sindilegis,
realizou evento com o tema: “Contribuo com a Sociedade
e Tenho Síndrome de Down”. A cerimônia, que ocorreu no
auditório Petrônio Portela, buscou dar visibilidade ao tema,
valorizando o papel do cidadão na construção do país,
independentemente de padrões.
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#INCLUSÃOSOCIAL

Não jogue em via pública

Sindilegis apoia caminhada que
comemora o Dia Internacional da
Síndrome de Down
Inclusão social: essa é a palavra chave quando se
fala nas comemorações do Dia Internacional da
Síndrome de Down. Por isso, o Sindilegis apoiou
a 4ª Caminhada Down, que ocorreu no Parque
da Cidade, em Brasília. Com a participação de
centenas de famílias, o ato chamou atenção para a
luta pela inclusão.

#CONTADOR

Ainda é possível fazer a declaração
do imposto de renda de graça
Atenção, servidores! Até 30 de abril, das 8h às 12h,
ainda é possível utilizar gratuitamente os serviços de
contabilidade para declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física 2017 (IRPF). As consultas são realizadas
mediante agendamento e ocorrem no CAS do
Sindilegis, na 610 sul.

#MOMENTOLEGIS

Aluguel de carros no exterior com 10% de
desconto e em até 10 vezes sem juros
As locadoras Hertz Internacional, Dollar e Thrifty são parceiras do
Legis Club Brasil e oferecem a todos os filiados 10% de desconto
no aluguel de veículos fora do país. São mais de 10.300 lojas em
aproximadamente 160 países. Através da parceria, os filiados
podem parcelar o aluguel em até 10 vezes sem juros, sem
pagamento de IOF. Acesse o site www.legisclub.org.br e consulte
as condições especiais.
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

