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A coordenação nacional da Auditoria Cidadã da Dívida 

realizou na manhã desta terça-feira (26) uma reunião por 

videoconferência com entidades e voluntários integran-

tes do Conselho Político. A reunião foi mediada por Maria 

Lucia Fattorelli, coordenadora Nacional da Auditoria 

Cidadã da Dívida. Além de uma análise de conjuntura, o 

encontro abordou a campanha contra a Proposta de 

Emenda Constitucional 32, que trata da reforma adminis-

trativa.  A PEC 32 propõe uma mudança estrutural nos 

serviços públicos e na relação do Estado brasileiro com 

os seus servidores, acabando com o regime jurídico atual 

disciplinado pela Constituição Federal de 1988. 

Sispesp oferece descontos especiais em 
exames médicos a associados
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Auditoria Cidadã da Dívida fortalece 
campanha contra a PEC 32

Servidor, procurando locais para fazer exames e procedi-

mentos para você e sua família? Conheça a Nipomed 

Exames e Procedimentos. Prezando sempre a saúde e o 

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�ícios do Servidor Público 

(Pronaserv). 

Dentre tantas vantagens disponíveis no programa, os 

�iliados têm descontos de até 60% em exames e procedi-

mentos. Não é uma maravilha? A Nipomed Exames e Pro-

cedimentos possui uma ampla rede credenciada em todo 

país. 
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A Frente Paulista em Defesa do Serviço Público se reuniu 

segunda-feira (25) para de�inir as ações contra os des-

montes do Governo Doria, pela aprovação dos PDLs, em 

defesa dos serviços públicos e da vida. Cerca de 30 repre-

sentantes participaram do encontro. 

Os integrantes da Frente aprovaram a continuidade da 

mobilização do serviço público, com a organização de 

carreatas, twittaço e participação na Audiência Pública 

no dia 11 de fevereiro, às 17 horas,  sobre o Decreto 

65.021, do governador João Doria. A audiência na Alesp é 

convocada pelo deputado Carlos Giannazi, autor do PDL 

22/2020. 

Frente Paulista aprovou nesta se-
gunda (25) agenda de mobilizações

Caminhoneiros convocam greve para 
1° de fevereiro

Caminhonheiros de todo o país devem iniciar greve por 

tempo indeterminado a partir do próximo dia 1º de feve-

reiro. A paralisação, um protesto contra a política de 

preços do presidente Jair Bolsonaro e seu governo, pro-

mete ser ainda maior que a mobilização de 2018. De 

acordo com o presidente da Associação Nacional do 

Transporte Autônomos do Brasil (ANTB), José Roberto 

Stringasci, a alta do preço do diesel é o principal motiva-

dor da greve. Em declaração, o presidente da Associação 

Brasileira de Condutores de Veículos Automotores 

(Abrava), a�irmou que o presidente da república traiu a 

categoria.
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