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As entidades que compõem a Frente Paulista em Defesa 

do Serviço Público se reuniram última segunda-feira (8). 

Entre outras pautas, os dirigentes reforçaram a convoca-

ção para Audiência Pública Virtual que acontece na 

Alesp, nesta quinta-feira (11), às 17 horas. A Audiência é 

convocada pelo deputado estadual Carlos Giannazi 

(Psol) e visa debater a importância de colocar em vota-

ção e aprovar o Projeto de Decreto-Legislativo n° 22, de 

2020 (PDL 22). O PDL 22, de autoria do deputado Gian-

nazi anula os efeitos do Decreto João Doria que aumen-

tou contribuições sobre aposentadorias e pensões dos 

servidores. 

Sispesp oferece seguro em caso de 
morte ou invalidez

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

Audiência virtual debate PDL 22 
nesta quinta-feira

O Sispesp sabe que perder um ente querido nunca é fácil, 

além da dor da perda, uma série de burocracias precisa ser 

resolvida. 

Neste momento, o apoio e o suporte fazem toda a diferen-

ça. Pensando nisso, o Sispesp fechou com a empresa Icatu 

um plano que oferece seguro de vida e auxílio funeral fami-

liar aos seus associados.  

O seguro não possui carência e é custeado integralmente 

pelo Sispesp cobrindo �iliados (até 80 anos) por morte 

acidental, invalidez por acidente, auxílio funeral; ou 

mesmo morte acidental do cônjuge.  
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O retorno das aulas, determinado pelo Governo Estadual 

a partir do dia (08), com capacidade reduzida de alunos, 

marca o início da greve dos professores de toda rede 

estadual. Eles protestam contra a volta às aulas presen-

ciais sem a devida imunização de todos educadores. 

Para a Deputada e Professora Izabel Noronha, a Bebel, o 

governo está usando o pior momento da pandemia para 

voltar às aulas. "Vamos dar aula, mas de forma virtual. 

Faremos nosso trabalho, levando em consideração a vida. 

Isso serve tanto para os professores quanto para os 

alunos”.

Professores fazem greve contra volta 
às aulas presenciais

Entidades criticam reforma adminis-
trativa

Carta Aberta dirigida às autoridades dos poderes executi-

vo e legislativo, mais de 60 entidades questionam os 

argumentos e dados utilizados para justi�icar a Proposta 

de Emenda à Constituição – PEC 32/2020, que trata da 

denominada “Reforma Administrativa”. A carta foi  enca-

minhada ontem (01/02) a diversas autoridades do Poder 

Executivo e todos os 513 deputados e 81 senadores. 

Devido à pandemia, não foi entregue pessoalmente. Lide-

radas pela Auditoria Cidadã da Dívida – ACD, as entidades 

exigem resposta a 25 questionamentos acerca de diver-

sos tópicos levantados sobre a PEC 32/2020. 
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