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Na última terça-feira (16), o Sispesp se reuniu com Carlos 

Alberto Fachini, diretor administrativo e �inanceiro da 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).  

Além do presidente do Sispesp Lineu Mazano e Edivaldo 

Bezerra Fernandes, diretor de área das Fundações, parti-

ciparam da reunião virtual o delegado sindical Moyses 

Israel Coelho Ribeiro, também presidente da Assoseade 

(Associação dos Servidores da Fundação Seade); e a 

equipe jurídica do Sindicato. A pauta principal foi o comu-

nicado recebido pelos servidores referente à Emenda 

Constitucional n. 103/2019, da reforma previdenciária. 

desligamento. 

CSPB aprova ações e convoca para 
ato do dia 24

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

Sispesp se reúne com Seade para de-
bater interesses dos servidores

A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) 

reuniu terça-feira (16) sua Diretoria Executiva e presi-

dentes de Federações �iliadas para de�inir um plano de 

ações para o enfrentamento dos principais desa�ios dos 

trabalhadores do setor público. As discussões se inicia-

ram com as propostas a �im de implementar a “Central de 

Comunicação”, mecanismo e�icaz para atingir, instanta-

neamente, milhões de trabalhadores com as propostas e 

narrativas da confederação. Presidente da CSPB, João 

Domingos também apresentou a parceria com organiza-

ção “República.org”, que propõe �inanciar projetos da 

entidade que visem modernizar os serviços públicos. 
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O Sindicato realizou na sexta-feira (12) a primeira live 

com a equipe do Departamento Jurídico. Com o tema “o 

que o jurídico do Sispesp pode fazer por você?”, a ativida-

de visa esclarecer os associados e servidores em geral 

sobre seus direitos e ações que o Sindicato tem movido. 

O bate papo foi mediado pelo presidente Lineu Neves 

Mazano e teve participação dos advogados dra. Aline 

Turbuck e o dr. Francisco Fernandes. Ambos elucidaram 

o papel desempenhado pelo novo Sispesp, desde a posse 

da nova diretoria, em 2019.

Live detalha trabalho jurídico do Sis-
pesp

Sispesp participa de 2° Ato Público 
Nacional do Movimento Basta!

O Movimento Basta! promoveu na quarta-feira (17), o II 

Ato Público Nacional, com a participação de centenas de 

parlamentares e sindicalistas. O debate apontou os danos 

causados pelas inconstitucionalidades das PECs 186 e 32, 

que causam o desmonte no serviço público. 

O presidente do Sispesp, Lineu Mazano, marcou presença 

no evento, junto a outras lideranças como João Domingos, 

presidente da Confederação dos Servidores Públicos do 

Brasil (CSPB) e Antônio Augusto de Queiroz (Toninho),  

diretor e assessor do Departamento Intersindical de 

Assessoria Parlamentar (DIAP). 
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