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#SEVOTARNÃOVOLTA
Sindilegis divulga novo levantamento e mostra como
votam os deputados na reforma da Previdência
A análise faz parte da nova campanha do Sindicato contra a PEC 287/16
Como vota o seu deputado? Os servidores e cidadãos poderão acessar o site www.
sindilegis.org.br/sevotarnaovolta e descobrir. Isso por que, nesta segunda-feira (8), o
Sindilegis divulga o levantamento produzido durante o mês de dezembro e início de
janeiro deste ano, com a intenção de votos dos 513 deputados. Não deixe de conferir!

#REFORMADAPREVIDÊNCIA
No Facebook, campanha “Se votar
não volta” já alcançou mais de 200
mil pessoas
Mesmo
durante
o
recesso
do
Congresso Nacional, o Sindilegis tem
dado continuidade às ações contra
a PEC 287/16. A campanha massiva
#SeVotarNãoVolta viralizou nas redes
sociais. Só na página do Facebook do
Sindilegis foram mais de 200 mil acessos
ao material. Já conferiu a campanha?
Saiba mais na nossa fanpage do Facebook:
www.facebook.com/sindilegisdobrasil.

Não jogue em via pública
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#BENEFÍCIOS
Volta às aulas com descontos exclusivos
O Sindilegis e o Legis Club Brasil saíram na frente e
conseguiram descontos exclusivos para os filiados na
compra de materiais escolares. As ofertas são válidas
até 1º de fevereiro e os descontos chegam a até 10%
nos artigos escolares. Na compra de livros, os filiados
também receberão um crédito de 10% para compras
futuras. Para conferir as lojas participantes e obter o
voucher, basta acessar o site www.legisclub.org.br.

#FÉRIAS
Atendendo a pedido dos filiados,
Sindilegis e parceiros realizam 2ª Colônia
de Férias em janeiro
Entre os dias 15 e 19 de janeiro ocorrerá a 2ª Colônia
de Férias do Legislativo. Ainda é possível inscrever
os pequenos e garantir a diversão da criançada. O
ingresso, que custa R$300, sai a apenas R$150 para
os filiados do Sindilegis e entidades parceiras. Mais
informações: 3226-4503 / 3216-9820.

#SAÚDE
Nota Saúde Legal permite resgate de
créditos na compra de medicamentos
Para começar o ano bem, o Sindilegis informa a
nova modalidade do programa Nota Saúde Legal.
Em vigor desde o dia 1º de janeiro, a Nota permite
que servidores públicos federais e consumidores
brasilienses resgatem créditos de compras em
medicamentos. Para isso, é preciso solicitar a nota no
ato da compra e informar o CPF. Os créditos poderão
ser abatidos em impostos ou devolvidos em dinheiro.

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

