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Entidades que integram a Frente Paulista em Defesa dos 

Serviços Públicos se reuniram na manhã desta segunda-

-feira, dia 30, em assembleia virtual para debater temas 

relacionados aos enfrentamentos dos servidores. Na 

pauta do encontro condições de trabalho, saúde, aposen-

tados e a reforma administrativa. 

Greve - Todos os participantes explicitaram também a 

preocupação com a vida dos servidores diante do aumen-

to dos casos de Covid-19 no Estado.  Neste sentido, foi 

aprovado o indicativo de greve sanitária, que deverá ser 

rati�icada pela categoria. 

Frente aprova indicativo de greve sa-
nitária no serviço público em SP
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Servidores devem receber 13º salário 
até 20 de dezembro

O governo do Estado de São Paulo deverá pagar o 13º 

salário aos servidores públicos da ativa, aposentados e 

pensionistas, incluindo os militares, até o dia 20 de 

dezembro.

Todos os anos, o adiantamento de 50% é pago no mês de 

aniversário dos servidores, mas deixou de ser liberado 

durante a pandemia. 

Os valores foram antecipados para aqueles nascidos até o 

mês de abril, e o restante será pago até o dia 20 de dezem-

bro.
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FONTE: SECOM/CSPB COM CLATE

Em palestra internacional realizada nesta quinta-feira 

(26) pela Confederação Latino-Americana de Trabalha-

dores Estatais – CLATE, o presidente da Confederação 

dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, João Domingos 

Gomes dos Santos, reforçou que ações isoladas e internas 

são insu�icientes para reverter o desrespeito às conven-

ções internacionais e a precarização social no continente.

“É preciso que realizemos este enfrentamento de manei-

ra organizada e conjunta, para que alcancemos poder de 

barganha e protagonismo na luta por mais direitos e 

contra a ‘agenda criminosa’ de governos ultraliberais que 

se espalharam no continente”, ressaltou o líder sindical.

CLATE deve liderar ação pela 
adoção da Convenção 151, diz CSPB

Congelamento de aposentadorias 
volta à pauta com novo programa

Enquanto o governo federal não toma nenhuma medida 

em relação à prorrogação ou não do auxílio emergencial – 

que já foi reduzido de R$ 600 para R$ 300 – continuam as 

especulações a respeito do que seria o “novo” programa 

social que substituiria o Bolsa Família. Com a vigência da 

lei do Teto de Gastos, que limita investimentos sociais, a 

previsão é que a equipe econômica corte gastos públicos 

em determinadas áreas para garantir que o programa 

seja concretizado.

Desde terça-feira (24), integrantes do Ministério da Eco-

nomia vêm retomando a rodada de discussões junto com 

os parlamentares.
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