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Seade e Sispesp esclarecem dúvidas
sobre adesão ao Iamspe

Sispesp promove live sobre educação
na pandemia e seus reflexos

O Sindicato promoveu quinta-feira (25) reunião entre a

Para encerrar o mês de março, e a data que se comemora

seus funcionários e o Iamspe. O encontro foi organizado

última quinta-feira (25) a primeira roda de conversa

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade),

em parceria com a Associação dos Servidores da Seade
(Assoseade), presidida por Moyses Israel Ribeiro, delegado sindical do Sispesp.

A preocupação do Sindicato foi esclarecer dúvidas dos
servidores sobre a adesão ao Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe). A Lei

17.293/2020 abriu prazo para adesão voluntária de
todos os empregados públicos ao Iamspe.
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o Dia Internacional da Mulher, o Sispesp realizou na
comandada pela diretora de Assuntos da Mulher, Kátia
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Rodrigues, que abordou o tema “Educação na pandemia e

seus re�lexos”.Participaram do evento Cristina Gomes,

presidente da Federação dos Servidores Municipais do
Estado de São Paulo (Festmesp), Rosaura Aparecida,
diretora/presidente do Sindicato dos Supervisores de
Ensino do Magistério O�icial no Estado de São Paulo

(Apase), João Domingos, presidente da Confederação dos

Servidores Públicos do Brasil (CSPB) e o presidente do
Sispesp, Lineu Mazano.
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Luta contra PEC 32 fortalece Mobilização em Defesa do Serviço Público

Minoria na Câmara Federal realiza
debate sobre reforma administrativa

O Dia Nacional em Defesa do Serviço Público foi marcado

A Liderança da Minoria na Câmara Federal realizou,

a PEC da reforma administrativa, e os ataques desferidos

sado pela Proposta de Emenda Constitucional 32, a PEC

pela luta contra a Proposta de Emenda Constitucional 32,

pelos governos aos direitos dos servidores públicos. O

segunda-feira (22), debate virtual sobre o desmonte cau-

da reforma administrativa, e os desa�ios do serviço
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Sispesp fortaleceu a mobilização, apoiada pelo Movimen-

to Basta! Fórum das Centrais Sindicais, Fonacate e o
Servir. A Plenária Virtual, transmitida pelas redes sociais,
foi a atividade central da manifestação. A live reuniu líde-

res sindicais de todos os segmentos do funcionalismo e
diversos parlamentares, entre eles o senador Paulo Paim
(PT-RS) e a deputada federal Sâmia Bom�im (PSol-SP).
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púbico.

Participaram da live, a deputada federal Alice Portugal

(PCdoB-BA), coordenadora da Frente Parlamentar Mista
do Serviço Público, deputado, José Guimarães (PT-CE),

líder da Minoria na Câmara Federal e o deputado, Israel
Batista (PV-DF), coordenador da Servir Brasil. querer
introduzir pautas como a reforma administrativa.
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