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O Sispesp em parceria com a Clínica Albunsdente oferece 

aos seus associados consulta com diversos especialistas, 

entre eles, clínico geral, ginecologia, pediatria, urologia, 

dermatologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e 

odontologia básica. 

E tem mais. Exames laboratoriais como hemograma, 

urina e o papanicolau são feitos no próprio local, sem 

hora marcada e aquela longa espera que os planos de 

saúde impõem aos usuários. É só chegar e utilizar. 

Outros exames solicitados pelos médicos podem ser rea-

lizados em laboratórios conveniados com preço muito 

abaixo do mercado.

Filiado do Sispesp tem assistência 
médica gratuita
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PEC 186 reduz investimentos em 
saúde e educação

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

Após impasse e pressão da oposição e da sociedade, a 

votação da Proposta de Emenda Constitucional Emer-

gencial (PEC 186/2019) no Senado foi adiada para a pró-

xima semana. A  pretexto de pagar o Auxílio Emergencial, 

a PEC promove uma profunda modi�icação na Constitui-

ção Federal de 1988 e reduz investimentos em setores 

fundamentais como saúde e educação.

O governo faz a “chantagem” de condicionar a aprovação 

do Auxílio Emergencial às novas políticas ultraliberais do 

ministro da Economia, Paulo Guedes, ou seja, uma neces-

sidade social é usada para desmontar os direitos con-

quistados desde 1988, alertam especialistas.
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Debate aponta maldades da PEC 32

A reunião da Frente Paulista em Defesa do Serviço Público 

recebeu, na segunda-feira (22), o assessor Vladimir Nepo-

muceno e a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da 

Dívida Pública, Maria Lúcia Fattorelli. A entidade promove 

encontro semanais, no entanto, pela primeira vez a reu-

nião foi transmitida pelas redes sociais com o objetivo de 

alertar a população sobre os impactos da PEC 32, da refor-

ma administrativa. Assessor parlamentar e sindical, Vladi-

mir Nepomuceno explicou que a Propostas de Emenda 

Constitucional 32, 186 e 188 estão casadas. Segundo o 

assessor, as maldades entre elas se completam. “É um 

engano pensar que só os novos serão prejudicados".
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Na segunda-feira (22/2), ocorreu na Assembleia Legislati-

va do Estado de São Paulo, um ato para discutir a suspen-

são da isenção do imposto sobre a Propriedade de Veícu-

los Automotores (IPVA) para pessoas com de�iciência 

(PCD) que não precisam de veículos personalizados. Pro-

movido pelo deputado Carlos Giannazi (PSOL), o ato 

contou com a presença de diversos integrantes de organi-

zações em defesa dos PCDs no funcionalismo público e na 

sociedade. As novas regras que anularam a isenção do 

IPVA para veículos PCD se deram por conta do Decreto 

65.337, que entrou em vigor 1 de janeiro de 2021 e afetou 

mais de 80% das pessoas que possuiam esse direito.  

Ato na Alesp discute a suspensão da 
isenção do IPVA para PCDs
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