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Em sua live de estreia, SISPESP apresenta inovações

Com apoio da Sindicatos Online e as ilustres presenças de João Domingos Gomes dos Santos, presidente da
CSPB (Confederação dos Servidores Públicos do Brasil), João Filho, sócio diretor do ProBen Digital, Pedro
Paulo Albuquerque, diretor de tecnologia e desenvolvimento do ProBen Digital, e o professor Júlio Cesar de An-

drade Martins, presidente da Alfamérica, o SISPESP (Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo)
realizou uma live nesta segunda-feira (19/10) para apresentar as novas ações do sindicato.
ht p:/ www.si pesp.org.br/LeiaMais.aspx?Notic aID=2405&DeptoID=1

“É um dia muito importante para o SISPESP. Nosso sindicato já tem 32 anos, uma história escrita, cumpriu seu
papel. Mas estamos em um momento de transformação. Tivemos um período em que, embora administrado

por pessoas honestas, o SISPESP deixou de fazer ação política, ação sindical, acompanhar a transformação.
Tanto que, na semana em que assumi a presidência, estive na avenida Paulista em uma manifestação contra um

desses projetos perversos daqui de São Paulo, e um associado fundador me disse: ‘Lineu, fazia 17 anos que um
presidente do sindicato não vinha à rua’. Com apoio do grupo que me elegeu, com o apoio dos servidores, estamos nessa luta”, iniciou Lineu Neves Mazano, presidente do SISPESP.
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PL 529 é aprovado, mas luta sindical
ainda pode salvar quatro órgãos públicos

Presidente e diretores da Alfamérica
visitam a sede do SISPESP

Mesmo com uma árdua luta da Frente Paulista em Defesa

O Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São

vidores Públicos do Estado de São Paulo) orgulhosamente

visita da diretoria da Faculdade Alfamérica, parceira do

do Serviço Público —da qual o Sispesp (Sindicato dos Ser-

faz parte—, o governo estadual conseguiu a aprovação na

Paulo recebeu na última quinta-feira (15/10) a ilustre

sindicato na área de educação. O professor Júlio Cesar de
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Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) do

Projeto de Lei 529/5020, que extingue importantes autarquias, fundações e empresas públicas, eleva de 2% para

3% a contribuição dos usuários do IAMSPE com mais de

60 anos, seus dependentes e agregados, e tem como um de
seus efeitos o aumento do preço de remédios e alimentos
da cesta básica.
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Andrade Martins, presidente da Alfamérica, Laércio
Silva, diretor da faculdade, e Tamires Tiele Gonçalves,

diretora comercial, conversaram sobre novos projetos
com Lineu Neves Mazano, presidente do SISPESP.

A Alfamérica oferece cursos de graduação, pós-graduação, extensão e complementação pedagógica, a maioria
em EAD (ensino à distância).
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