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SISPESP participa de ato contra o PL 529

Na tarde de quarta-feira (16), o SISPESP - Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São 
Paulo, na representação de seu  Presidente Lineu Mazano, participou do Ato com buzinaço, re-
alizado em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), contra o Projeto de Lei 
529/2020, encaminhado pelo governador João Doria (PSDB), que propõe a extinção de dez 
autarquias, fundações, institutos públicos e atinge universidades paulistas limitando a capaci-
dade de investimento dessas instituições.
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A proposta enviada pelo Doria, também prevê o aumento das alíquotas de contribuição do 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe).

A manifestação contou com a presença dos  Deputados Teonilio Barba, Professora Bebel (PT), 
Carlos Giannazzi (PSOL), lideranças de movimentos sindicais, estudantes, trabalhadores e 
servidores.

https://www.sispesp.org.br/LeiaMais.aspx?NoticiaID=2672&DeptoID=1
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FONTE: IMPRENSA NCST COM SECOM/CSPB

Neste domingo, 13/09, a Nova Central Sindical de Trabalhado-

res – NCST e a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil 

– CSPB exibiram a Live Democracia Vive! Integrantes do movi-

mento nacional, ambas as entidades colaboraram com a divul-

gação do conteúdo nas redes sociais e nos respectivos portais 

de notícias. O evento resgatou a memória das lutas pela demo-

cracia no país e as recentes ameaças que vêm sofrendo. O palco 

virtual reuniu artistas, intelectuais, torcedores, lideranças 

sociais, sindicais, religiosas e as principais organizações da 

sociedade civil organizada em âmbito nacional.

Brasil se une em defesa da democra-
cia e da vida

Mais da metade do orçamento de 
2021 será para amortizar dívida pú-
blica

No último dia 31 de agosto, o Governo Federal publicou e 

encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orça-

mentária Anual (PLOA) para 2021 no valor total de R$ 4,148 

trilhões.

O referido projeto destina R$ 2,236 trilhões, ou seja, mais da 

metade dos recursos previstos no orçamento federal de 

2021, para os gastos com juros e amortizações da dívida 

pública, aumentando em R$ 634 bilhões o valor nominal pre-

visto no PLOA 2020. 
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