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-----------------------------------------------------------------------FONTE: COMUNICAÇÃO SISPESP

O SISPESP (Sindicato dos Servidores Públicos do 

Estado de São Paulo) realizará nesta quarta-feira 

(3/11), às 18h, a live de boas-vindas da doutora Claudia 

Vieira Carnevalle, que prestará o serviço de acolhimen-

to psicológico aos associados do sindicato. O evento 

será realizado via Facebook.

Em um primeiro momento, Carnevalle conversará com 

os �iliados do SISPESP sobre saúde mental e emocional 

por meio de lives como a desta quarta. Outros canais 

serão abertos posteriormente para orientação psicoló-

gica: site, e-mail, WhatsApp, Facebook e Instagram.

No dia 10 de novembro de 1988, 35 dias após a promul-

gação da Constituição Federal, nasceu o primeiro sindi-

cato de São Paulo, que tinha como objetivo garantir os 

direitos de sindicalização dos servidores públicos do 

Estado.

O SISPESP (acrônimo de Sindicato dos Servidores 

Públicos do Estado de São Paulo) foi fundado por um 

grupo de servidores, no coração da capital paulista, sob 

a batuta de Sidnei Carlos da Silva, �ilho mais velho de 

uma família de oito irmãos. 

PARA LER A MATÉRIA COMPLETA, CLIQUE AQUIPARA ASSISTIR O VÍDEO , CLIQUE AQUI

SISPESP agora tem acolhimento psi-
cológico: conheça a dra. Claudia 
Carnevalle

SISPESP foi primeiro sindicato do 
Estado de São Paulo
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FONTE: BRASIL DE FATO

A propagação do novo coronavírus voltou a dar indícios de 

descontrole no Brasil após cinco semanas. De acordo com 

relatório do Imperial College de Londres, a estimativa de 

transmissibilidade �icou acima de 1 na última semana. Isso 

signi�ica que cada 100 infectados podem contaminar mais 

de 100 pessoas e a relação segue crescendo a cada novo 

paciente.,O ritmo de contágio no Brasil não superava esse 

patamar desde setembro. 

O resultado atual não permite conclusões  concretas sobre 

uma eventual nova tendência de maior velocidade na 

circulação do vírus. 

Após cinco semanas, ritmo de propa-
gação da covid-19 volta a subir no 
Brasil

Novembro Azul alerta para diagnós-
tico e tratamento do câncer durante 
a pandemia

Neste ano em que os olhares estão voltados para a pan-

demia pelo novo coronavírus, muitas doenças continu-

am existindo e afetando a vida de milhares de brasilei-

ros, entre elas o câncer de próstata. Segundo dados do 

Instituto Nacional do Câncer (Inca), somente para 2020 

são esperados 65.840 novos casos, porém podem não 

ser diagnosticados a tempo por conta do isolamento 

social. No Brasil houve uma queda de 70% das cirurgias 

oncológicas e uma queda de 50% a 90% das biópsias 

enviadas para análise, estimando-se que entre 50 mil a 

90 mil brasileiros deixaram de receber diagnóstico de 

câncer nesse período*.
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