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Preocupadas com o avanço da Covid-19 e as medidas ine-

�icazes do governo do Estado, as entidades que compõem 

a Frente Paulista em Defesa do Serviço Público lançaram 

Nota em defesa da vida de todos os servidores. O Sispesp 

assina o documento, intitulado Nossas Vidas importam.

No texto, as entidades destacam que os trabalhadores e 

trabalhadoras são obrigados pela administração pública 

a colocar sua saúde e de seus familiares em risco. “Os ges-

tores públicos têm se curvado às pressões ide setores 

interessados em restabelecer o cotidiano da economia”, 

a�irma nota

Frente lança Nota em defesa da vida 
dos servidores públicos

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

Live nesta quarta debate securitiza-
ção e desvio dos cofres públicos

Na próxima quarta-feira (9), o Núcleo São Paulo da Audi-

toria Cidadã da Dívida promove debate sobre “Securitiza-

ção de Créditos nos Estados e Municípios – Desvio de 

Bilhões dos Cofres Públicos”. A live será transmitida pelo 

Facebook e Youtube da Auditoria Cidadã da Dívida, a 

partir das 11 horas. O Sispesp também fará a transmis-

são. Os especialistas no tema, dr. Cristiano Girardello de 

Barros e a dra. Maria Lucia Fattorelli abordarão o que é a 

prática conhecida como securitização e como ela pode 

levar os Estados e Municípios a venderem, por um valor 

abaixo da dívida, o direito a créditos devidos pelo setor 

privado. 
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As novas alíquotas passaram a valer para os contribuin-

tes facultativos a partir de 16 de outubro. Fazem parte 

desse grupo, servidores aposentados e pensionistas, 

todos os bene�iciários de servidores compulsórios e 

facultativos, incluindo agregados como pai, mãe, madras-

ta e padrasto, além de viúvos e companheiros.  A iniciati-

va representa mais um con�isco no salário dos servido-

res, que há vários anos não tem se quer a reposição das 

perdas.  A cobrança foi de�inida pelo Projeto de Lei 529, 

de ajuste �iscal encaminhado à Assembleia Legislativa de 

SP, pelo governo de João Doria (PSDB), aprovado em 15 

de outubro na Alesp  e convertido na lei 17.293/20.

Servidor já paga mais para usar o 
Iamspe

Debate encerra 21 dias pelo Fim da 
Violência Contra Mulheres

O Fórum das Mulheres das Centrais Sindicais realiza no 

próximo dia 10 de dezembro, às 17 horas,  a live “A vio-

lência contra a mulher e seus efeitos”.  A atividade encer-

ra os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 

Mulheres, campanha que visa promover debates, denun-

ciar, prevenir e eliminar a violência contra mulheres e 

meninas em todo o mundo. No Brasil, a ação acontece 

desde 2003 e tem duração de 21 dias, com início no dia 20 

de novembro, quando se celebra o Dia Nacional da Cons-

ciência Negra, e término no dia 10 de dezembro, Dia 

Internacional dos Direitos Humanos. 
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