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#MELHORIDADE
Sindilegis participa de lançamento do Ano Nacional de
Valorização e Promoção da Pessoa Idosa
O objetivo das ações anuais é fazer com que o Estatuto do Idoso seja
colocado em prática

O Ano Nacional de Valorização e Promoção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa foi lançado no dia 3 de abril, no
Salão Nobre da Câmara dos Deputados. As ações que ocorrerão em 2018 serão realizadas por diversas entidades,
incluindo a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e a Secretaria da Pessoa Idosa do Ministério dos
Direitos Humanos, com o apoio do Sindilegis. O presidente do Sindicato, Petrus Elesbão, afirmou que o bem-estar
e a saúde dos idosos é uma das prioridades da entidade: “Cuidar dos nossos idosos é nosso dever cidadão e nossa
obrigação sindical. Precisamos garantir que os direitos daqueles que pavimentaram os nossos sejam respeitados,
direitos esses que serão de todos nós amanhã”.

#CONTROLEEXTERNO

2º Congresso Internacional dos Auditores do
TCU discute segurança pública e corrupção
Entre os dias 4 e 7 de abril, Fortaleza/CE recebeu centenas de
auditores de controle externo do TCU de todos os estados para
participar do 2º Congresso Internacional e 7º Congresso Nacional dos
Auditores do TCU. O objetivo do evento visou a utilizar as experiências
dos auditores para fortalecer o controle externo como um braço forte
na revitalização do Brasil.
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Não jogue em via pública

#ATUAÇÃO

Direito de greve dos servidores é tema
de reunião na Câmara dos Deputados
O Sindilegis e entidades parceiras estiveram com o deputado federal
Betinho Gomes (PSDB/PE) para discutir o PL 4.497/2001, que trata
sobre o direito de greve dos servidores públicos. Ao final, as entidades
decidiram apresentar, em um próximo encontro, uma nota técnica
sobre o projeto, destacando os pontos que prejudicam os servidores
e que são nocivos ao serviço público.

#NOVADIREÇÃO

ASA-CD empossa sua
primeira presidente mulher
A nova diretoria da Associação dos
Servidores Aposentados e Pensionistas
da Câmara dos Deputados (ASA-CD),
biênio 2018/2010, tomou posse em
cerimônia aberta a todos os filiados
e com a presença de autoridades.
A servidora aposentada Maria
Elisa Siqueira foi empossada como
presidente e se tornou a primeira
mulher a dirigir a Associação.

#MOMENTOLEGIS

Faça aulas de gastronomia na Cultura
Francesa com 15% de desconto!
A Cultura Francesa oferecerá, em abril, aulas de gastronomia
ministradas pelo chef francês Lionel Ortega, que já foi subchefe na
embaixada da França em Londres, além de ter publicado dois livros
de culinária. Nas aulas, serão ensinados uma entrada e um prato
principal, como quiche de salmão, sauté de cordeiro e aspargos. Os
filiados interessados podem consultar as condições no site do Legis
Club Brasil.
Confira as matérias completas no site: www.sindilegis.org.br
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