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O Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São 

Paulo desde a sua fundação e durante todo esse tempo, 

mesmo diante de inúmeras di�iculdades, tem desempe-

nhado, de forma incansável, seu papel de lutar pela valo-

rização do funcionalismo público, pela manutenção de 

direitos da categoria, por melhores condições de trabalho 

e contra os ataques do governo estadual. Desde 2019 o 

Sispep é presidido por Lineu Neves Mazano que também 

é presidente da Federação dos Sindicatos dos Servidores 

Públicos no Estado de São Paulo (FESSP-ESP) e secretá-

rio–geral da Confederação dos Servidores Públicos do 

Estado de São Paulo (CSPB).

Carreata dos servidores pede vacina 
para todos

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

Filie-se ao Sispesp. Você só tem a 
ganhar!

Servidores públicos de São Paulo realizaram na manhã da 

última segunda-feira (1°), uma carreata pelas ruas da 

cidade. O Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de 

São Paulo (Sispesp) apoiou a iniciativa, organizada pela 

Frente Paulista em defesa da vacina para todos e dos servi-

cos públicos. A mobilização deu início ao Dia Nacional de 

Lutas no Estado de São Paulo e contou com a presença do 

deputado Carlos Giannazi e o vereador Celso Giannazi.

Tendo como destino �inal a Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo (Alesp), estiveram presentes no ato 

servidores estaduais, federais e municipais.
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Entidades que compõem a Frente Paulista em Defesa dos 

Serviços Públicos se reuniram na manha desta terça-feira 

(2) para fazer um balanço ações realizadas em São Paulo 

no Dia Nacional de Luta em Defesa da Vacina para Todos. 

Na avaliação dos dirigentes, a carreata na capital paulista 

cumpriu seu papel de denunciar à população a falta de 

vacina para toda a população e os ataques do governo 

João Doria ao funcionalismo público, idosos, aposentados 

e pensionistas. Durante o percurso do estádio do Paca-

embu até a Assembleia Legislativa de SP, o movimento 

recebeu apoio da população. 

Frente avalia ações do Dia de Luta 
em Defesa da Vacina

Praticidade e informação na palma 
da sua mão

Com o intuito de levar praticidade e manter todos os ser-

vidores públicos informados, o Sispesp criou seu próprio 

aplicativo (app). O app conta com um serviço de ponta, 

preparado para manter os trabalhadores sempre atuali-

zado de tudo que acontece no meio sindical, político, utili-

dades públicas, assunto de interesse geral. 

E não para por ai, através do app o associado tem acesso a 

bene�ícios, área jurídica, boletim eletrônico semanal e até 

um fale conosco para facilitar seu contato com a nossa 

equipe.  Para não �iliados, também é possível realizar sua 

�iliação pelo próprio aplicativo de forma pratica e rápida.
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