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#GDSENADOFEDERAL

Acompanhe a nova decisão sobre a GD
do Senado Federal
O Sindilegis já está preparando
os recursos jurídicos cabíveis
para reverter a decisão da 5ª Vara
Federal de Brasília, que indeferiu
o Mandado de Segurança
impetrado pelo Sindicato contra
o Ato da Comissão Diretora do
Senado Federal. O Mandado
solicitava que a Lei 12.300/2010
e a Resolução SF 69/2012 fossem
cumpridas integralmente, ou
seja, que houvesse a implantação
da apuração de desempenho dos
servidores e o pagamento da
gratificação correspondente aos
servidores do Senado.

#ESTABILIDADEEMXEQUE
Sindicato repudia critérios subjetivos na
avaliação de desempenho do servidor, pois
podem gerar perseguição e assédio moral
Após a CCJ do Senado aprovar o PLS 116/2017
– que dita regras sobre a demissão de servidor
em casos de insuficiência de desempenho, o
Sindilegis vai permanecer atuante para que o
texto não prejudique os servidores públicos.
Uma das preocupações da entidade é a avaliação
baseada em critérios subjetivos que permitem
perseguição política e assédio moral.
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Em reunião com parlamentares, Sindilegis
defendeu que negociação coletiva deve ser
sancionada sem vetos
Em mais um trabalho pela aprovação final do PL
3831/2015, que regulamenta a negociação coletiva
entre o servidor e a Administração Pública, o
Sindilegis, o Fonacate e 20 entidades parceiras
defenderam que a proposta não deve sofrer nenhuma
interferência dos parlamentares no Plenário.

#FEIRÃODEOPORTUNIDADES

No Dia do Servidor, filiados ao Sindilegis poderão
adquirir bens e serviços com descontos expressivos
O Sindilegis, em parceria com o Legis Club Brasil,
preparou um evento pra lá de especial para seus
filiados: o “Feirão de Oportunidades”, que será
realizado entre os dias 28 e 29 de outubro, das 10h
às 17h, na Assefe. O evento contará com música,
gastronomia, turismo, lazer, produtos com descontos
imperdíveis e muito mais.

#DIVERSÃO

Sindilegis e Ascade reservam surpresa para o
Dia das Crianças
Para um Dia das Crianças memorável, o
Sindilegis, em parceria com a Ascade e o Legis
Club Brasil, preparou uma grande festa que
ocorrerá no dia 12 de outubro, a partir das 10h,
na Sede Náutica da Ascade. Celebração que
ocorrerá na Ascade terá Mickey e sua turma,
além de brincadeiras, sorteios e pintura de rosto.
Confira as matérias completas no site: www.sindilegis.org.br

Mais informações

Serviços

imprensa@sindilegis.org.br
ou (61) 3214-7300

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

@sindilegis

Não jogue em via pública

#NEGOCIAÇÃOCOLETIVA

