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https://www.facebook.com/sispesp

Na próxima sexta-feira (12/03), a partir das 11h, o Sindi-

cato promove a live “O que o jurídico do Sispesp pode 

fazer por você?”.  

A atividade contará com a participação do presidente 

Lineu Mazano e advogados da entidade, a dra. Aline Tur-

buck e dr. Francisco Fernandes. 

O objetivo é fazer um relato dos processos movidos pela 

entidade e qual a assistência oferecida aos associados. 

A transmissão será feita simultaneamente pelo Facebook 

e Youtube do Sispesp. 

Você não pode perder. 

Ato virtual presta justa homenagem 
às mulheres

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

Live com departamento jurídico do 
Sispesp

Para lembrar as lutas travadas ao longo das décadas e os 

desa�ios impostos às mulheres, ainda mais grandiosos na 

pandemia da Covid-19, a Frente Paulista em Defesa dos 

Serviços Públicos realizou segunda-feira, 8 de Março, ato 

virtual em homenagem ao Dia Internacional das Mulhe-

res. Lideranças sindicais reforçaram as bandeiras da 

igualdade, o combate à violência e o compromisso com a 

valorização das trabalhadoras, sejam elas do funcionalis-

mo público, setor privado, donas de casa ou aposentadas. 

Lineu Neves Mazano, presidente do Sispesp e membro da  

Coordenação da  Frente, foi um dos dirigentes que abri-

ram o ato.
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O presidente do Sispesp, Lineu Mazano, participou na  

terça-feira (09), da reunião realizada pelo movimento 

BASTA! No encontro, lideres sindicais e integrantes dos 

movimento sociais apresentaram aos deputados federais 

presentes na videoconferência os prejuízos e retrocessos 

sociais consequentes da aprovação de Propostas de 

Emendas Constitucionais 32 e 186, que visam desmontar  

setor público. Outra reivindicação dos servidores foi a 

retomada do Auxílio Emergencial no valor de R$ 600,00, 

sem vínculo ao pacote do ajuste �iscal.

As lideranças sugeriram adiar o ajuste �iscal para que 

possa ser analisado por mais representações sindicais. 

Movimento BASTA debate com de-
putados pauta dos servidores

Sispesp parabeniza todas as mulhe-
res pelo seu dia

No dia, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o 

Sispesp presta sua homenagem a toda força feminina bra-

sileira, servidoras, trabalhadoras do setor privado, donas 

de casa, aposentadas, en�im, a todas essas guerreiras e 

batalhadoras mulheres. 

Aproveitamos para reiterar nossa disposição de luta 

contra as desigualdades enfrentadas pelas mulheres, no 

mercado de trabalho e na sociedade, e a violência cada 

vez mais presente vida de mulheres e meninas, visto o 

alarmante aumento nos casos do feminicídio no Brasil. 

Na pandemia as mulheres também foram as mais prejudi-

cadas. 

PARA LER A MATÉRIA COMPLETA, CLIQUE AQUI
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