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Em 2021 avançaremos ainda mais

Pagamento começa hoje (7). Se liga!

Ao longo de um ano cheio de di�iculdades, tivemos que

O governo publicou dia 29 de dezembro Portaria estabe-

reuniões virtuais, lives, teletrabalho, home of�ice se tor-

e proventos de servidores ativos e inativos do Poder Exe-

nos adaptar a uma nova realidade. Distanciamento social,
naram rotina na vida de muitos brasileiros.

formas de facilitar a vida de cada associado. Novidades
surgiram a �im de atender as necessidades de quem conta
conosco. Estamos adotando novas possibilidades e adap-

tando nossos serviços. Além disso, realizamos lives com
especialistas na área da saúde e também fechamos diversos convênios e parcerias.
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FONTE: COMUNICAÇÃO SISPESP

cutivo. Os valores referentes ao mês de dezembro estarão
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Mesmo neste período, o Sispesp não parou e buscou

PARA LER A MATÉRIA COMPLETA, CLIQUE

lecendo a data para pagamento de salários, vencimentos
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disponíveis na rede bancária de acordo com o seguinte

calendário: Hoje, dia 07 (quinta-feira), recebem servidores celetistas;

No dia 08 (sexta-feira) estarão disponíveis os proventos
de pensões especiais, de servidores públicos civis e mili-

tares, ativos, inativos e reformados e de pensionistas da
administração direta do Poder Executivo e Autarquias.
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Quarentena é prorrogada até dia 7
de fevereiro em SP

Assistência jurídica do Sispesp vai
além da área trabalhista

No dia 1º de janeiro o governador João Doria (PSDB)

O Sispesp não se preocupa apenas em lutar pela valoriza-

fevereiro de 2021. O Decreto Nº 65.437/20 foi publicado

rece diversos outros serviços, e um deles é a ampla assis-

anunciou a prorrogação da quarentena até o dia 7 de

no Diário O�icial do Estado dia 31 de dezembro e entrou
O objetivo da medida é conter a disseminação da Covid-

-19, que atinge altos indíces no estado, e garantir o funcionamento adequado dos serviços de saúde.

O Estado de São Paulo registrou 57% mais mortes por

coronavírus em dezembro em comparação ao mês de
novembro.
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tência jurídica. O Departamento Jurídico do SISPESP
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em vigor nesta terça (5).

PARA ASSISTIR O VÍDEO , CLIQUE

ção e direitos da categoria. Nosso Sindicato também ofe-
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conta com pro�issionais especializados na promoção e

defesa dos direitos dos servidores públicos estaduais,
atendendo a funcionários efetivos, celetistas, ativos, aposentados e pensionistas. O Sindicato, por meio de seu
Departamento Jurídico, atua em ações individuais e cole-

tivas, buscando a recuperação de perdas salariais, concessões, revisões de aposentadorias e outras matérias.
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PARA SABER MAIS, CLIQUE
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