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#DEMANDAS
Sindilegis se reúne com o escritório Ibaneis Rocha
para tratar dos Quintos e da VPI
A partir de maio, filiados poderão consultar a relação das ações
judiciais em curso no portal do Sindicato

O Sindilegis se reuniu com advogados do escritório Ibaneis Rocha para tratar, dentre outros assuntos,
dos processos dos Quintos e da VPI. O escritório acredita que o julgamento dos Quintos deve ocorrer
em breve e está otimista em relação ao questionamento que pede revisão da postura do Supremo de
desconsiderar “a coisa julgada” e desrespeitar a segurança jurídica (em decisão no RE 638.115/CE).
Sobre o processo da VPI, a equipe pretende interpor o recurso para manter o processo em curso até
que haja posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.

#ATENÇÃO

Sem julgamento no STF, MP 805/17 perde a eficácia
Por não ter sido convertida em lei no prazo de 120 dias estabelecido
pela Constituição, a MP 805/17 perdeu a validade e, portanto, sua
eficácia no dia 8 de abril. A medida pretendia elevar a contribuição
previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Em reunião com o
deputado Rogério Rosso (PSD/DF), presidente da Comissão Mista
encarregada da MP, o parlamentar afirmou que não existe a menor
possibilidade do tema voltar a ser editado em uma nova medida.

Não jogue em via pública
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#SINDILEGISAPOIA

Lei oficializa 2018 como o Ano
de Valorização da Pessoa Idosa
Foi publicada, no dia 10 de abril, a Lei 13.646, que oficializa
2018 como o Ano Nacional de Valorização e Promoção dos
Direitos Humanos da Pessoa Idosa. A Lei, que foi sancionada
pelo presidente Michel Temer e publicada no Diário Oficial
da União, surgiu de um projeto da Deputada Leandre Dal
Ponte (PV-PR), aprovado na Comissão do Idoso e contou
com apoio do Sindilegis.

#BENEFÍCIO

Gasolina a R$ 3,79 na nova edição
da promoção Tanque Cheio
A promoção está de volta para os filiados ao
Sindilegis. Mais uma vez, os sindicalizados poderão
participar e abastecer o carro pagando apenas
R$ 3,79 no litro da gasolina comum. O grande
diferencial dessa edição é a alteração do posto
para abastecimento. Nesta edição o Posto da Torre,
localizado na Asa Sul, será a empresa conveniada
que concederá o benefício.

#MOMENTOLEGIS

Tenha cabelos mais bonitos e saudáveis
com o Orange Beauty Studio
Os filiados ao Sindilegis já podem comemorar! Graças a uma
parceria firmada entre o Legis Club Brasil e o Orange Beauty Studio
é possível fazer um tratamento reconstrutor capilar com máscara
da linha Sebastian Penetraitt e escova por apenas R$ 180. É a sua
chance de ter cabelos mais fortes e resistentes! Acesse o site do
Legis Club Brasil e saiba mais.
ERRATA: O Sindicato informa que diferentemente do que foi noticiado no
Sindilegis em Ação nº 48, o deputado Betinho Gomes integra o PSDB-PE e não MDB.

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

