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#CONSCIENTIZAÇÃO

Sindilegis incentiva voto consciente nas eleições 2018
O Presidente Petrus Elesbão destaca a importância de
definir uma nova ética na política brasileira

Sensibilizar os brasileiros por um voto consciente nas eleições 2018 é uma das bandeiras do
Sindilegis neste semestre. Por isso, o Sindicato alerta os eleitores para que busquem relembrar
trajetórias de figuras carimbadas da velha política; aconselha conhecer bem as propostas dos
partidos em áreas como por exemplo saúde, educação e segurança e, principalmente, não
trocar o voto em benefício próprio.

#ATENÇÃO!

Filiados notificados sobre os Quintos
no Senado: procurem a Consulegis
O Sindilegis informa a todos os filiados do Senado Federal
que está atento e acompanhando o desenvolvimento do
processo administrativo nº 0200.012025/2018-37, que
trata da absorção de parcela compensatória de Quintos.
A instrução do processo ainda está em curso. Quem
já recebeu uma notificação da Secretaria de Gestão
de Pessoas do Senado deve aguardar o recebimento
de nova notificação e então procurar a Consultoria
Jurídica do Sindicato (Consulegis) para, se for o caso, se
manifestar nos autos.
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#CONTROLE

Mais três técnicos são designados
para cargos de chefia no TCU
Após intensa ação do Sindilegis para que
Técnicos Federais de Controle Externo do TCU
assumissem cargos de confiança FC-5 e FC-6,

os servidores Átila Nobre, Maria Vanda Pinto, Ariane
Pereira foram chamados para substituir os secretários
da Secretaria de Licitações Contratos e Patrimônio
(Selip), a Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) e a
Secretaria de Segurança e Serviços de Apoio (Sesap),
respectivamente.

#CASARDECOR

Filiados ao Sindilegis
terão entrada gratuita no
Casar Decor 2018
Nos dias 4 e 5 de agosto uma nova
edição do Casar Decor promete agradar
aos que gostam de casamentos e festas.
O evento deve animar ainda mais os
filiados ao Sindilegis, ASTCU, Ascade,
Asa-CD e Assefe, que terão entrada
gratuita no evento, marcado para
ocorrer no Clube da Ascade Beira Lago,
entre as 15h30 e 22h.

#MOMENTOLEGISCLUBBRASIL

Escola Kingdom Kids: educação revolucionária
A parceria do Legis Club Brasil com a Kingdom Kids promete revolucionar
a educação dos seus filhos! A escola se baseia no respeito às múltiplas
inteligências e busca potencializar a capacidade individual das crianças.
A Kingdom Kids funciona na QI 8 do Lago Sul, ao lado da Igreja Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro. Acesse: legisclub.org.br ou ligue para (61)
3203-7090 / (61) 9858-5181.
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

