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#NOvIDADE

Sindilegis ganha liminar e impede cobrança indevida de valores recebidos de
boa-fé por servidores da Câmara
Ação coletiva garante que aproximadamente 250 filiados não terão o valor do descontado na
folha de pagamento, conforme previa decisão administrativa

Cerca de 250 servidores da Câmara dos Deputados, que tiveram o pagamento da função
comissionada e/ou adicional indenizatório pago concomitantemente ao usufruto da licençaprêmio, já podem ficar aliviados quanto à cobrança indevida pela Casa. A Consultoria Jurídica
do Sindilegis – Consulegis – conseguiu liminar que impede o ressarcimento dos valores
recebidos de boa-fé pelos servidores.

#ELEIçÕES

Presidente do Sindilegis fala de voto
consciente na mídia

SINDILEGIS

NA MÍDIA

O presidente do Sindilegis, Petrus Elesbão,
reforçou a importância do voto como ferramenta
de transformação política e social na última terçafeira (11), em um artigo publicado na Folha de
S. Paulo e durante uma entrevista concedida ao
programa Antenas e Rotativas, na Rádio Cidade de
Fortaleza/CE. “Neste mar tenebroso de insegurança,
marcado por sucessivos escândalos de corrupção,
só vejo uma saída para o eleitor se safar do iminente
naufrágio: o voto consciente. Vote em pessoas
comprometidas com a segurança, a educação, a
saúde e o desenvolvimento social”, escreveu Petrus.
Confira a íntegra do artigo em sindilegis.org.br.

SINDILEGIS EM AÇÃO

Não jogue em via pública

72 2018

SINDILEGIS.ORG.BR

#30ANOS
Prepare-se: os 30 anos do Sindilegis
vêm aí!
E quem ganha a comemoração é você. O mês de
outubro estará recheado de eventos especiais
para que os filiados possam celebrar a conquista
de 30 anos de atuação do Sindilegis. Você poderá
participar de uma exposição de artes inédita,
a “Nossas cores, nossos traços”; dos eventos
esportivos da Copa Sindilegis; a terceira edição do
Feirão de Oportunidades, com ofertas e descontos
imperdíveis; e a festa em comemoração aos 30
anos, que será realizada no dia 13 de outubro.
Fique ligado no portal do Sindilegis para saber
mais novidades!

#inovação
Sicoob alcança a marca de R$100
bilhões em ativos
O Sicoob, maior sistema de cooperativas
financeiras do país, alcançou neste mês R$
100 bilhões em ativos. O alcance da marca faz
parte do planejamento estratégico e reflete
maior solidez com crescimento consistente e
sustentável, além de impactar nas concessões
de crédito e geração de novos negócios e
empregos nas regiões onde as cooperativas
atuam. Venha fazer parte você também!

#MOMENTOLEGISCLUB
Legis Club Brasil garante 10% de desconto
em linha de alimentação saudável
Os filiados ao Sindilegis podem contar, a partir
de agora, com os produtos da linha Bálsamo Spa,
que desde 2004 ensina os caminhos do bemestar. Com isso, o chefe Pedro Coe desenvolveu
uma linha completa de alimentação saudável,
variada e nutritiva que contém o máximo de
elementos que seu corpo precisa para se manter
em equilíbrio. Os sindicalizados terão desconto de
10% e poderão contar com promoções mensais
no canal de vendas online.
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

