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A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 186/19 - 

PEC Emergencial - pretende conceder auxílio emergen-

cial para a população mais vulnerabilizada durante a pan-

demia porém de uma maneira perversa: retirando recur-

sos da saúde e da educação, prejudicando ainda mais 

essas pessoas que deveriam ser amparadas pelo Estado. 

Se aprovada, essa PEC vai reduzir o atendimento público 

em hospitais e escolas além de comprometer outras polí-

ticas de assistência social. Essa proposta atinge duramen-

te a população que já sofre com índices altíssimos de 

desemprego e com a pandemia da Covid-19, e por isso 

não pode ser chancelada pelo Congresso Nacional!

Basta! PECs 186 e 32 desmontam 
setor público

http://www.sispesp.org.br/LeiaMais.aspx?NoticiaID=2405&DeptoID=1

Senadores votam hoje a PEC 
186/2019.

Entidades representativas de servidores federais, estadu-

ais e municipais realizaram terça-feira (2) ato virtual do 

Movimento “Basta!”, contra as Propostas de Emenda à 

Constituição 32 e 186. Ambas retiram os direitos e con-

quistas sociais. O ato foi mediado por Antônio Carlos 

Lima Júnior, presidente da Conacate (Confederação 

Nacional das Carreiras e Atividades Típicas do Estado). 

“Estamos passamos por um desmonte das estruturas do 

Estado e da rede de proteção social”, alertou ele. Além de 

sindicalistas, a atividade contou com a participação de 

diversos deputados e senadores, que criticaram as medi-

das e ressaltaram os perigos das PECs para servidores e o 

setor público.
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A Frente Paulista em Defesa dos Serviços Públicos, na 

manhã de segunda-feira (1º) para organizar, entre 

outras ações, o ato virtual do 08 de Março – Dia Interna-

cional da Mulher. A atividade será transmitida pelas 

redes sociais das entidades que compõem a Frente, na 

próxima segunda (8), a partir das 10h. O Sispesp fará a 

transmissão pelo Facebook. Kátia Rodrigues, diretora de 

Assuntos da Mulher do Sispesp, compõe a Coordenação  

das  Mulheres da Frente. Ela explica que a ideia é apre-

sentar relatos sobre os desa�ios das mulheres em vários 

setores da sociedade. “Após lutas de décadas, ainda 

enfrentamos muita desigualdade e discriminação no 

mercado de trabalho e na sociedade."

Ato virtual vai marcar dia 8 de 
Março

Filiados do Sispesp tem assistência  
jurídica 

O Sispesp não se preocupa apenas em lutar pela valoriza-

ção e direitos da categoria. Nosso Sindicato também ofe-

rece diversos outros serviços, e um deles é a ampla assis-

tência jurídica. O Departamento Jurídico do SISPESP 

conta com pro�issionais especializados na promoção e 

defesa dos direitos dos servidores públicos estaduais, 

atendendo a funcionários efetivos, celetistas, ativos, apo-

sentados e pensionistas. O Sindicato, por meio de seu 

departamento jurídico, atua em ações individuais e cole-

tivas, buscando a recuperação de perdas salariais, con-

cessões, revisões de aposentadorias e diversas outras 

matérias, além de realizar consultas jurídicas sobre 

assuntos de natureza particular dos �iliados ao Sindicato.
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