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O Sindilegis deseja
que as esperanças se
renovem neste novo
ano. Um feliz 2018!

#AOSFILIADOS

Em carta, Petrus Elesbão fala sobre luta deste
ano e objetivos para 2018
Presidente do Sindilegis reforça comprometimento em combate aos ataques do
Governo Federal

O presidente do Sindilegis, Petrus
Elesbão, enviou uma carta aos filiados
ao Sindicato. No texto, Petrus discorre
sobre as batalhas enfrentadas
pelos servidores na manutenção de
seus direitos em 2017, diante dos
constantes ataques do Governo. O
presidente reiterou o compromisso da
entidade no enfrentamento à PEC 287
(reforma da Previdência), à MP 805
(aumento da alíquota previdenciária)
e ao PLS 116 (demissão de servidor
estável).
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#SEVOTARNÃOVOLTA
Campanha do Sindilegis contra a reforma da
Previdência ganha as redes sociais
No intuito de driblar a resistência da Imprensa tradicional em
veicular as suas peças publicitárias criadas contra a PEC 287, o
Sindicato decidiu fortalecer a sua campanha contra o desmonte do
serviço público nas redes sociais. Desde novembro, o Sindilegis tem
investido em um conteúdo informativo em formato para Facebook,
WhatsApp e outras mídias sociais. A intenção é informar o maior
número de pessoas sobre os malefícios da proposta de reforma
da Previdência, bem como desmentir os argumentos falaciosos que
apontam o servidor público como privilegiado.

#ECONOMIA
Você sabia que é possível economizar até R$
14 mil com convênios do Legis Club Brasil?
Os servidores filiados ao Sindilegis, por meio do clube de benefícios
Legis Club Brasil, têm acesso a diversos convênios e produtos
em mais de cinco mil estabelecimentos parceiros. São oferecidos
descontos de 5 a 70% nos segmentos de educação, veículos,
gourmet, saúde, serviços, compras e turismo. Os convênios podem
gerar uma economia de até R$ 1,2 mil por mês. Por ano, ao utilizar
todos os descontos ofertados pelo clube, os filiados conseguem
economizar até R$ 14 mil.

#NAMÍDIA
Artigo do Estadão critica o partidarismo
da Imprensa na cobertura da reforma da
Previdência
Em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, o jornalista e
escritor Eugênio Bucci critica a falta de imparcialidade da mídia
brasileira ao tratar da proposta de reforma da Previdência. A
própria CPI da Previdência que, a pedido do Sindilegis e de outras
entidades representativas, desmistificou o argumento do suposto
déficit, não teve cobertura alguma da imprensa. Eugênio reforça a
importância de uma mídia isenta para a construção democrática de
um país. O Sindilegis recomenda a leitura!
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Serviços

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

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