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#OPINIÃO

Voto consciente: o Brasil precisa de você!
Com a publicação da revista “Servidor nas urnas”, o Sindicato busca sensibilizar a
população para o ato de escolha dos novos dirigentes do País em outubro

As eleições se aproximam e nunca foi tão
importante exercer o maior direito - e
ao mesmo tempo o maior dever - que a
Democracia nos reserva: o voto.
Várias armas estão apontadas para nós
neste momento: o desemprego fruto de
uma economia agonizante, que juntos
assolam pais e mães de família e minam
os sonhos dos nossos filhos; a Emenda
95/2016, que estrangula os investimentos
públicos por décadas; as ameaças de
uma reforma da Previdência criminosa;
a corrupção, cujas raízes profundas
de Jacarandá envenenam qualquer
esperança de um futuro melhor.
O voto é a arma mais letal que podemos usar para desarmar aqueles que
empunham todas essas ameaças contra nós – e fortalecer aqueles que estão ao
nosso lado na luta contra elas. Daí a importância de utilizá-lo com sabedoria.
“Todo poder emana do povo”, diz com sabedoria a Constituição de 1988 que,
assim como o nosso Sindicato, completa 30 anos em 2018. O voto é o instrumento
de transferência temporária desse poder. Confie o seu àqueles que o honrem e
trabalhem duro para merecê-lo.
Alguns servidores públicos do Legislativo entraram nessa luta e ofereceram seus
nomes para nos representar em várias esferas do Governo. Pensando nisso, o
Sindilegis lançará nos próximos dias uma nova edição da revista “Servidor nas
urnas”, uma publicação exclusiva para apresentá-los, bem como seus currículos e,
principalmente, suas propostas aos cargos de deputado distrital e federal, senador
e vice-governador de Brasília.
Leia com atenção, estude com carinho e vote com responsabilidade, consciência e
coração. O Brasil precisa de você.
Petrus Elesbão
Presidente do Sindilegis
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#ACESSO

#SAÚDE

Atualizem as senhas de
acesso à Rede Câmara

Carteiras do SIS com vencimento em
setembro já estão sendo substituídas

O Sindilegis informa aos seus filiados ativos,
aposentados e pensionistas da Câmara dos
Deputados para atualizarem suas senhas de
acesso à Rede Câmara. A Diretoria de Inovação e
Tecnologia da Informação (Ditec) está promovendo
a atualização com o objetivo de fortalecer a
segurança digital, uma vez que, com a proximidade
das eleições, aumentam as tentativas de ataques
aos dados da Casa Legislativa.

O Sistema Integrado de Saúde (SIS) do
Senado começou a substituição dos Cartões
de Identificação, com vencimento em 12 de
setembro de 2018, pelas novas carteirinhas,
com vencimento em setembro de 2019. O
documento está sendo enviado via Correios
ao endereço do beneficiário-titular. Quem não
tiver recebido poderá retirá-lo no protocolo do
Serviço de Atendimento a Beneficiários do SIS
(Bloco 17, sala 21) ou emiti-lo pela Intranet.

#NOVOESPAÇO

#MOMENTOLEGISCLUB

ASTCU inaugura salão que comporta
400 pessoas

Legis Club Brasil e Drogaria Brasil
garantem descontos incríveis

A ASTCU inaugurou o seu mais novo
empreendimento de locação para promover festas,
confraternizações, recepções, jantares, entre
outros. O Drop Festas tem capacidade para abrigar
cerca de 400 convidados. Filiados ao Sindilegis
contam com preços diferenciados no aluguel nos
períodos diurno e noturno. O espaço dispõe de
amplo estacionamento e iluminação decorativa.
Informações: (61) 99994- 8489, Geraldo Benício.

A parceria entre o clube de benefícios e a rede
Drogaria Brasil continua assegurando preços e
condições exclusivas para os filiados ao Sindilegis.
Nesta semana, você pode adquirir fraldas
Mamypoko (pacote econômico super seca) de
R$52,90 por R$34,90 cada. Acesse legisclub.org.br
e confira as condições.

Mais informações

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

Serviços

Confira as matérias completas no site: www.sindilegis.org.br

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

