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#RESISTÊNCIA
Em manifestação nacional, Sindilegis pede o fim da reforma da
Previdência e do aumento da contribuição previdenciária

Centenas de manifestantes se uniram para protestar contra recentes medidas tomadas pelo Governo Federal

O Sindilegis participou de ato público em favor dos direitos sociais e trabalhistas. Centenas de servidores
protestaram contra as recentes reformas propostas pelo Governo Federal. O presidente Petrus Elesbão
ressaltou a posição do Sindicato contra as medidas: “Temos que mostrar à sociedade que o servidor
público não será bode expiatório do Governo”.

#PREVIDÊNCIA
Sem regra de transição, servidor poderá
esperar mais 14 anos para se aposentar
O Sindilegis tem combatido os pontos mais
nocivos da PEC 287/2016, especialmente
a ausência da regra de transição. Sem ela, o
servidor que ingressou no serviço público antes
de 2003 somente terá integralidade de salário
e paridade entre ativos e aposentados se tiver
completado a idade de 65 anos, sendo homem,
e 62 anos, mulher.
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Não jogue em via pública

#CONLEGIS

Delegados definirão as novas diretrizes do Sindilegis
para os próximos anos
Servidores-delegados irão se reunir nos dias 2 e 3 de dezembro
para definir o novo estatuto do Sindilegis, que será apreciado
pelo 6º Congresso dos Servidores do Poder Legislativo Federal
e do TCU. Ao todo, mais de 1.500 assinaturas foram recolhidas
para a definição dos representantes, que estarão responsáveis
por apreciar duas propostas estatutárias para os próximos anos.
O Congresso irá acontecer nos dias 2 e 3 de dezembro, no CAS
do Sindilegis (610 sul).

#RESPEITO

No Dia da Consciência Negra, Sindilegis reforça a
importância da representatividade social
Hoje, dia 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência
Negra. A data foi instituída em 2003 e marca a morte de
Zumbi dos Palmares, o último líder do maior quilombo do
período colonial. O Sindilegis endossa a luta por mais justiça
e igualdade racial no serviço público. Para o presidente do
Sindicato, Petrus Elesbão, a homenagem é essencial para a
consolidação da identidade brasileira.

Raimilda Santos é servidora do Senado Federal e filiada ao Sindilegis.
Em outubro, foi homenageada na exposição “Mulheres Negras”

#AÇÃOSOCIAL

Sorriso Solidário Sindilegis leva tratamentos e muita
diversão a crianças carentes do DF
O Sindicato promoveu a ação social Sorriso Solidário Sindilegis.
Cerca de 40 crianças tiveram a oportunidade de realizar
tratamentos de alta qualidade na Odontolegis e também
se divertiram com atividades que conscientizaram sobre a
importância da saúde bucal. A expectativa é que 500 pessoas
sejam atendidas até o fim de 2018.
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

