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Os prejuízos embutidos na proposta da Reforma Admi-

nistrativa apresentada na Proposta de Emenda Constitu-

cional 32, do governo federal, deram o tom no debate 

virtual promovido pela Auditória Cidadã da Dívida Públi-

ca na última sexta-feira (12). Participaram da live, me-

diada pela coordenadora nacional da ACD Maria Lúcia 

Fatorelli, o presidente do Sispesp, Lineu Mazano pela 

Nova Central, João Domingos, presidente da Confedera-

ção dos Servidores Públicos (CSPB); Atenagoras Lopes    

(Conlutas), e Heloisa Helena (Intersindical). Maria Lúcia 

explicou os impactos da PEC 32 para servidores e princi-

palmente para a população brasileira. 

Live expõe retrocessos da PEC da 
reforma administrativa
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Sispesp garante benefícios dos servi-
dores da Fapesp
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No dia 11 de fevereiro, o Sispesp se reuniu com o Depar-

tamento Jurídico da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de S. Paulo (Fapesp). Participaram o presidente 

do Sindicato, Lineu Neves Mazano, o delegado sindical, 

André Ferrari, e o dr. Francisco Fernandes Santana, 

advogado da entidade.  O objetivo do encontro, solicitado 

pelo Sispesp, foi discutir os efeitos da Portaria 45, publi-

cada em novembro de 2020, que extingue os bene�ícios 

como quinquênio e sexta-parte dos incorporados após o 

dia 1º de dezembro de 2020. O presidente Lineu Mazano 

defende que a revogação dos direitos representa um 

retrocesso às conquistas obtidas espontaneamente pela 

Fapesp.
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Entidades da Frente aprovam 
agenda de ações

As entidades que compõem a Frente Paulista em Defesa 

dos Serviços Públicos se reúnem semanalmente para 

debater os desa�ios dos servidores e preparar as próximas 

ações da entidade. Na segunda-feira (15), o encontro 

contou com a presença do deputado federal Carlos Gian-

nazi. Ele informou sobre a tramitação do PDL 22/2020, 

que anula os efeitos do Decreto 65.021, do governador 

João Doria. O decreto aumentou as contribuições de apo-

sentados e pensionistas, representando um con�isco das 

aposentadorias. Carlos Giannazi explicou que o projeto 

está pronto para entrar em votação. Apenas uma emenda 

tem aprovação pendente. 
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Após alguns meses de parceria, a diretoria do Sispesp 

informa o �im do contrato com a empresa ePharma. Agra-

decemos à empresa pela parceria e por ter feito parte da 

jornada do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de 

São Paulo. Lamentamos a falta de interesse pelo bene�ício 

da maioria dos associados e pedimos desculpas aos �ilia-

dos(as) que utilizavam o serviço de Concierge Médico e de 

Urgência Odontológica, assim como os descontos em me-

dicamentos oferecidos pelo convênio. 

Mesmo com o �im dessa grande parceria, não deixaremos 

de buscar novos convênios a �im de atender às necessida-

des e bene�iciar nossos associados.

Sindicato encerra contrato com a 
ePharma
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