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#ATUAÇÃO
Sindilegis solicita que TCU agilize processo da
parcela compensatória de forma administrativa
Justiça já reconheceu o direito do benefício a um grupo de servidores.
Sindilegis pleiteia a extensão da demanda a todos do TCU

Os dirigentes do Sindilegis e da Auditar estiveram reunidos com o presidente do TCU, Ministro
Raimundo Carreiro, no dia 30 de abril, para tratar da extensão do valor referente à parcela
compensatória, de forma administrativa, a todos os servidores da Casa. O objetivo das entidades é
garantir que o direito, já conquistado por um grupo de servidores, seja estendido a todos.

#OPORTUNIDADE

Começa hoje o Feirão de
Oportunidades: Edição Finanças!
Empréstimos consignados a partir de 0,99%, sorteios
de prêmios exclusivos, financiamento de veículos
com taxas de 1,7% a.m e muito mais: tudo isso você
encontrará no Feirão de Oportunidades! Além disso,
a youtuber Mirna Borges, do canal Economirna,
conduzirá a palestra de abertura do Feirão, que
terá como tema “5 regras de ouro para o sucesso
financeiro”. Antes da palestra, haverá uma oficina
de finanças com o especialista Leonardo Silva. Mais
informações: www.sindilegis.org.br.
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#PREVIDÊNCIA

Tire todas as dúvidas sobre a Funpresp
nesta segunda, no Auditório Nereu Ramos
Nesta segunda-feira (7), às 14h, no auditório Nereu
Ramos da Câmara dos Deputados, acontecerá o 3º Fórum
Sindilegis em Debate, com o tema: “Vale a pena migrar para
a Funpresp?”. O evento é aberto aos servidores das três
Casas Legislativas e trará o auditor do TCU e especialista no
regime da Funpresp, Fernando Maranho, para esclarecer as
principais dúvidas dos servidores.

#RASTAPÉ

Arraiá Legis 2018 promete noite
de bastante forró e alegria
Há menos de dois 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”.
Mais informações em breve!

#MOMENTOLEGIS

Dia das Mães com oferta
de pacotes especiais
O parceiro do Legis Club Orange Beauty Studio
preparou quatro pacotes exclusivos de cuidados
pessoais para os filiados ao Sindilegis presentearem
suas mães ou se presentearem durante o mês de
maio. Os interessados podem entrar em contato
com o Legis Club pelo telefone (61) 3223-7705 ou via
e-mail sac@legisclub.org.br.
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

