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#DEBATE
Você sabe se é vantajoso migrar para a Funpresp?
Em evento realizado pelo Sindilegis, centenas de servidores conheceram melhor os
aspectos a considerar antes de optar pelo regime de previdência complementar

No último dia 22 de março, mais de 250 servidores públicos participaram do 2º Fórum Sindilegis em
Debate, que teve como tema “Funpresp – migrar ou não migrar?”. O encontro ocorreu no edifício sede
do TCU e foi conduzido pelo auditor e especialista na área Fernando Maranho e pelo vice-presidente do
Sindilegis, Paulo Martins, com o objetivo de tirar dúvidas sobre a migração para a Funpresp.

#CONFRATERNIZAÇÃO

Na Assefe, aposentados e
pensionistas do Senado
comemoraram aniversários e
recadastramento
O Sindilegis e a Assefe realizaram, na última sextafeira (23), uma grande festa em comemoração
aos aniversariantes do mês. Além de rever
amigos de trabalho e ouvir muita música boa, os
servidores também aproveitaram a ocasião para
fazer o recadastramento.
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#MEDALHA

Não jogue em via pública

Força Aérea homenageia
Policiais Legislativos com
medalha Bartolomeu Gusmão
Policiais Legislativos do Senado Federal
e da Câmara dos Deputados foram
homenageados, nesta sexta-feira (23),
com medalha oferecida pela Força
Aérea Brasileira. A honraria, intitulada
Bartolomeu Gusmão, destina-se a premiar
as personalidades brasileiras que tenham
prestado relevantes serviços à Aeronáutica.

#TREMBÃO

Arraiá Legis já tem atração garantida!
Há quatro meses para a realização do Arraiá Legis, a festa já tem
atração prevista para animar a noite dos servidores do Legislativo
Federal e do Tribunal de Contas da União. O evento está marcado
para o dia 8 de junho, sexta-feira, na Ascade – Setor de Clubes Sul, a
partir das 19h e trará como atração o cantor e compositor Alcymar
Monteiro, conhecido popularmente como o “Rei do Forró”.

#MOMENTOLEGIS

Filiados agora têm desconto no
Colégio Arvense
Referência em educação infantil e em ensino fundamental,
o Colégio Arvense é reconhecido pelo sistema educacional
de Brasília como uma experiente escola em método natural
de alfabetização. A metodologia Arvense busca a verdadeira
aprendizagem: descobrir e construir são as palavras e as
ações-chave. Acesse o site www.legisclub.org.br e consulte as
condições especiais.
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

