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#FESTADOAPOSENTADO
Sindilegis homenageia aposentados em manhã descontraída
Em momento marcado pelo reencontro e pela integração, aposentados receberam
diversas homenagens pelos anos de serviço prestados à sociedade
Na última semana, dezenas de servidores compareceram ao evento que comemorou o Dia Nacional
do Aposentado. Realizado pelo Sindilegis, em parceria com associações das três Casas Legislativas,
as comemorações garantiram um momento de congraçamento e muita diversão para os servidores
aposentados. Um dos marcos do evento foi a celebração do aniversário de 100 anos da aposentada da
Câmara dos Deputados Julieta Feitosa. O evento também contou com autoridades, como o Senador Hélio
José (Pros-DF), o Secretário-Geral de Administração do TCU, Carlos Caixeta, e o Diretor de Gestão de
Pessoas do Senado, Paulo Meira.

#LUTA
Sindilegis realiza hoje,
segunda, Assembleia Geral para
apreciação das contas de 2017
O Sindilegis realiza hoje (05) Assembleia Geral, na
Câmara dos Deputados, no Plenário 3, Anexo II,
para apreciar as contas relativas ao período entre
1º de janeiro e 31 de dezembro de 2017. Também
será apreciado o orçamento anual referente ao ano
de 2018. A Assembleia terá início às 10h. Participe!

Não jogue em via pública
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#SEVOTARNÃOVOLTA

Deputados a favor da reforma da a
Previdência também disseram sim
a propostas polêmicas do Governo
Temer
Os parlamentares favoráveis à reforma da Previdência
também disseram “sim” a outras propostas igualmente
polêmicas que tramitaram na Câmara dos Deputados
nos últimos anos, como a reforma trabalhista, a
terceirização e a limitação de investimentos, conhecida
como PEC dos Gastos. Por isso, o Sindilegis alerta:
nas próximas eleições, não vote em quem é contra o
servidor e o povo brasileiro.

#DESCONTOS

Filiados têm 10% de desconto em
cursos da Happy Code

#COMODIDADE

Carteirinhas e
declarações já podem ser
obtidas pelo site do Legis
Club Brasil

Que tal aliar tecnologia e inovação ao aprendizado do
seu filho? A Happy Code oferece cursos interativos de
programação de computadores para crianças e jovens de
5 a 17 anos. As aulas, que são de curta duração, estimulam
produtividade, raciocínio lógico e capacidade de criação
de cada aluno. Filiados ao Sindilegis e ao Legis Club têm
desconto de 10% na mensalidade e até 9 de fevereiro, o
valor cai de R$ 360 para R$ 290. Matricule-se já!

Pensando na comodidade e no conforto dos
filiados, o Sindilegis e o Legis Club Brasil já
estão disponibilizando a carteirinha virtual,
que pode ser obtida no site lagisclub.org.
br. O usuário pode salvar a carteirinha
no celular ou, se preferir, imprimi-la. A
carteirinha dá acesso aos benefícios e
descontos oferecidos pelo Legis Club Brasil.
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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

