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#CONVITE
Venha comemorar o Dia do
Aposentado com o Sindilegis!
Filiados terão manhã animada nesta
quarta-feira (31), com diversas
atividades, música e serviços
especiais. O evento será na Assefe, a
partir das 8h
Os aposentados terão uma programação pra lá de especial, nesta quarta-feira (31), a partir das
8h, no clube da Assefe. Para comemorar o Dia do Aposentado, o Sindilegis preparou uma série de
atrações, que inclui massagem relaxante, serviços de saúde, além de um café da manhã delicioso.
Haverá muita música boa, sorteio de brindes e uma programação cultural idealizada para os
participantes.

#LUTA
No Dia da Previdência Social,
Sindilegis segue na luta contra
a reforma
No dia 24 de janeiro também foi comemorado
o Dia da Previdência Social. O Sindilegis
reafirma que a luta por uma aposentadoria
digna para os brasileiros não acabou. É
hora de colocar uma pá de cal na nefasta
reforma da Previdência do Governo Temer.
Os servidores públicos não podem e não vão
pagar a conta dos corruptos, dos banqueiros e
dos grandes empresários sonegadores.

Não jogue em via pública
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#PREVIDÊNCIA

CPI lança cartilha comprovando
que não há déficit na Previdência
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência
lançou a cartilha “CPI da Previdência: ousadia e verdade”.
O material traz, resumidamente, todo o trabalho que
foi realizado pela Comissão, que investigou o sistema
previdenciário brasileiro e atesta que não há déficit na
Previdência Social do Brasil.

#DEBATE

Sindilegis realiza Seminário
Previdência em Foco: Mudanças e
Perspectivas
Dando continuidade às atividades para impedir a aprovação da
reforma da Previdência, o Sindilegis se uniu a outras entidades
para realizar o Seminário Previdência em Foco: Mudanças e
Perspectivas. Será no dia 2 de fevereiro, a partir das 14h, na
sede do Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do
Tribunal de Contas do Município de São Paulo (Sindilex), em
São Paulo.

#BENEFÍCIOEXCLUSIVO

Compre seu 0 km com até R$9 mil
de desconto
Com o Sindilegis e o Legis Clube Brasil você pode
comprar agora o seu carro zero km com R$ 9 mil de
desconto. O Cruse LT 1.4 turbo sai de R$ 97.440 por
R$ 88.440. O Tracker Lt 1.4 está com quase R$ 5 mil
de desconto e o Spin Adventure 1.8 com R$ 2.300 de
desconto. Confira mais informações da promoção em
www.legisclub.org.br

Mais informações

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

Serviços

Confira as matérias completas no site: www.sindilegis.org.br

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

