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No Dia da Previdência Social,
Sindilegis conclama filiados
a permanecerem vigilantes
pela derrubada da PEC 287/16
Data é mais uma oportunidade de reivindicar o
arquivamento definitivo da reforma da Previdência

Nesta quarta-feira (24), o Brasil celebra o dia do aposentado e da Previdência Social. A data
comemora uma das conquistas mais significantes do cidadão brasileiro: os direitos relacionados à
Previdência Social e à aposentadoria – e que agora estão sendo dizimados pelo Governo Federal.
Por isso, o Sindilegis mantém a luta contra a aprovação da reforma da Previdência e reforça: quem
votar não vai voltar para o Congresso Nacional.

#SEVOTARNÃOVOLTA
Pesquisa do Sindilegis aponta que 273 deputados ainda estão
indecisos sobre reforma da Previdência
O levantamento realizado pelo Sindilegis
com a posição dos deputados federais sobre
a reforma da Previdência aponta que 273
parlamentares ainda estão indecisos sobre
como votarão no dia 19 de fevereiro. A ideia é
que a população pressione esses deputados
a votar contra a reforma. Entre no hotsite
sevotarnaovolta.com.br e fale com o seu
deputado. Os parlamentares também podem
atualizar seu posicionamento enviando e-mail
para imprensa@sindilegis.org.br.

Não jogue em via pública

38 2018

SINDILEGIS EM AÇÃO

SINDILEGIS.ORG.BR

#ALCANCE

Em pouco mais de um mês, campanha
#SeVotarNãoVolta alcançou 300 mil pessoas
A campanha #SeVotarNãoVolta, divulgada no Facebook
pelo Sindilegis contra a reforma da Previdência, já
alcançou mais de 300 mil pessoas na rede social. Os
vídeos esclarecem as mentiras que o Governo tem
disseminado para tentar convencer a população de que
os servidores públicos seriam privilegiados, com foco
no presidente Michel Temer e os Ministros Carlos Marun
e Henrique Meirelles.

#MOMENTOLEGIS

Garanta descontos exclusivos na compra dos
materiais escolares com o Legis Club Brasil
A volta às aulas se aproxima! O Sindilegis e o Legis Club Brasil saíram na
frente e conseguiram descontos exclusivos para os filiados na compra
de materiais escolares. As ofertas vão até 1º de fevereiro, com descontos
de 10% em itens escolares. Nos livros, os filiados recebem crédito de
10% em futuras compras. Confira as lojas participantes e imprima seu
voucher em www.legisclub.org.br
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#DIVERSÃO

2ª Colônia de Férias do Legislativo é
sucesso de público e filiados pedem
ampliação do evento
Com uma programação recheada de atividades, mais de cem
crianças participaram de atrações diversas, como apresentação
de mágico e show de patins do grupo Tribos com músicas dos
filmes Frozen e Moana. A criançada também se divertiu à beça
com brincadeiras, piscina e outras atividades recreativas. O
evento foi realizado pelo Sindilegis em parceria com a Ascade,
a Assefe, a Astcu e o Legis Club Brasil.

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

