32 2017

SINDILEGIS EM AÇÃO

SINDILEGIS.ORG.BR

SINDILEGIS EM AÇÃO
#NÃOÀREFORMADAPREVIDÊNCIA
Para Sindilegis, reforma previdenciária beneficia
apenas o sistema financeiro

Diretoria do Sindicato discutiu PEC 287/16, em audiência solicitada pela entidade,
na Comissão de Legislação Participativa da Câmara
Durante o ciclo de debates realizado na Comissão de Participação Legislativa da Câmara, a pedido do
Sindilegis, o diretor do Sindicato Ogib Teixeira deixou claro que a reforma da Previdência tem apenas
um beneficiário: o mercado financeiro. “Esse sistema está querendo abocanhar praticamente todo o
orçamento da União e a reforma seria apenas para beneficiar as grandes empresas e bancos”.

#MOBILIZAÇÃO
Vice-presidente do Sindilegis defende plano
de saúde de autogestão da Câmara
O presidente do Sindilegis, Petrus Elesbão, juntamente
com o vice-presidente Paulo Cezar Alves e a diretora
Magda Helena participaram de audiência pública com o
secretário de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, Fernando Soares. A reunião buscou esclarecer
as propostas de mudanças na legislação dos planos de
saúde na modalidade autogestão.
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#LUTA
Em manifestação “Vamos Ocupar Brasília”,
Sindilegis luta contra ataques do Governo
O movimento “Vamos Ocupar Brasília” reuniu, na
entrada da Câmara dos Deputados, servidores
públicos federais e trabalhadores de outras
categorias contra todos os ataques do Governo,
especialmente contra a reforma da Previdência, a
terceirização e o Programa de Demissão Voluntária
para o Executivo Federal (PDV).

#VITÓRIA
Negociação coletiva é enviada para sanção
presidencial
Dando fechamento a mais uma vitória do Sindilegis, o
projeto de lei sobre negociação coletiva foi enviado à
sanção presidencial. Aprovado por unanimidade de forma
conclusiva nas comissões, o PL 3831/2015 ficou pausado
devido a um recurso que solicitava apreciação em plenário.
Contudo, o Sindicato conseguiu o apoio de parlamentares
para que esse Recurso fosse retirado de tramitação.

#CONLEGIS
Em reunião histórica, filiados discutem
democraticamente Estatuto do Sindilegis
O 6º Conlegis foi realizado neste final de semana –
2 e 3 de dezembro – no CAS 610 sul, reunindo toda
a diretoria do Sindilegis e cerca de 100 delegados
que debateram, de forma democrática, um novo
Estatuto. O Congresso atende a uma das propostas
de campanha da atual diretoria, que é promover
um Sindicato transparente e aberto ao debate.
Confira as matérias completas no site: www.sindilegis.org.br
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