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Entidades sindicais lançaram na quarta-feira, dia 20, o 

Portal da Vacina. O objetivo é disponibilizar para a popu-

lação informações seguras e relevantes sobre a vacinação 

no país e, desta forma, combater a fake news sobre o 

tema.

O Portal da Vacina é uma iniciativa dos Sindicatos Online, 

a partir da deliberação da Confederação Nacional dos 

Servidores Públicos (CSPB) e conta com apoio e partici-

pação do Sispesp, da Federação dos Servidores Públicos 

(Fessp-ESP), da Confederação Nacional dos Trabalhado-

res em Alimentação (CTNA A�ins) e a Nova Central Sindi-

cal dos Trabalhadores (NCST).

Entidades definem ações em defesa da 
vida e do serviço público
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Sindicalismo lança Portal para infor-
mar população sobre vacinação

As entidades que compõem a Frente Paulista em Defesa 

do Serviço Público se reuniram na segunda-feira (18) 

para deliberar sobre as próximas ações do movimento. A 

videoconferência também contou participação do depu-

tado estadual Carlos Giannazi (PSOL). 

O deputado Giannazi  explicou que Projeto de Decreto-Le-

gislativo 22 de 2020 (PDL 22 / 20), que anula os efeitos 

do Decreto 65.021, deverá ser examinado novamente 

pelas comissões, em razão do deputado Carlos Pignatari 

ter solicitado emenda de plenário. Também �icou de�inida 

a realização de uma Audiência Pública dias 11 ou 12 de 

fevereiro.
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Servidor, procurando atendimento médico para você e 

sua família? O Sispesp tem o bene�ício perfeito pra isso. 

Pensando na saúde e no bem estar de seus �iliados, o 

Sispesp em uma parceria com a Proben, oferece a todos 

os seus associados o maior Programa Nacional de Bene�í-

cios do Servidor Público (Pronaserv). Dentre tantas van-

tagens disponíveis no programa, os �iliados têm descon-

tos de até 60% em consultas médicas. O Nipomed Consul-

ta oferece um sistema de saúde completo em nível ambu-

latorial com recursos de medicina, odontologia, nutrição, 

psicologia, �isioterapia e laboratórios para consulta, diag-

nóstico e tratamentos para você e sua família. 

Atendimento médico com desconto 
para associados do Sispesp

Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid-19

O Ministério da Saúde apresentou, por meio da Coorde-

nação Geral do Programa Nacional de Imunizações 

(CGPNI) e do Departamento de Imunização e Doenças 

Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS), o Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a Covid-19. Para o combate da doença, 

uma vez que ela se tornou Emergência de Saúde Pública 

de Importância Internacional (ESPII), o plano é organiza-

do da seguinte forma: Situação epidemiológica e de�ini-

ção da população-alvo para vacinação; Vacinas COVID-

-19; Sistemas de Informações; Operacionalização para 

vacinação; Monitoramento; Supervisão e Avaliação. 
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