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

O SISPESP (Sindicato dos Servidores Públicos do 

Estado de São Paulo) agendou a segunda live de acolhi-

mento psicológico com a doutora Claudia Vieira Carne-

valle —a primeira com um tema pré-estabelecido. Na 

próxima terça-feira (10/11), a partir das 15h, o bate-

-papo será sobre "inteligência emocional para o geren-

ciamento do estresse e ansiedade".

O evento será transmitido simultaneamente pelo Face-

book e YouTube. Você pode ver aqui a live de boas-vin-

das da pro�issional especializada em saúde mental e 

emocional.

Diversos representantes de entidades que compõem a 

Frente Paulista em Defesa do Serviço Público alinha-

ram nesta segunda-feira (9/11), em uma videoconfe-

rência, a estratégia de combate à PEC 32/2020, que 

pode alterar a organização da administração pública no 

país. Representaram o SISPESP (Sindicato dos Servido-

res Públicos do Estado de São Paulo) o presidente 

Lineu Neves Mazano e a diretora de Assuntos da 

Mulher, Kátia Rodrigues.

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

Definidos os horários da segunda live 
com a Dra. Claudia e das sessões de 
orientação psicológica: saiba como 
agendar

Frente Paulista em Defesa do Servi-
ço Público debate os prejuízos da 
PEC 32
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FONTE:  COMUNICAÇÃO SISPESP

O SISPESP (Sindicato dos Servidores Públicos do Estado 

de São Paulo) e demais entidades que compõem a Frente 

Paulista em Defesa do Serviço Público entregarão nesta 

terça-feira (10/11) um pedido de impeachment do gover-

nador João Dória na Alesp (Assembleia Legislativa de São 

Paulo).

No entendimento das entidades que zelam pelo serviço 

público no Estado, Dória cometeu diversos crimes de res-

ponsabilidade, especialmente contra os servidores públi-

cos aposentados e pensionistas, com um verdadeiro con-

�isco �inanceiro, penalizando os já reduzidos proventos e 

pensões.

Entidades se organizam para pedir 
impeachment de Dória

Em petição, CNS reivindica mais re-
cursos para o SUS em 2021

Um abaixo-assinado encabeçado pelo Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) por mais recursos para o SUS já conta 

com mais de 550 mil signatários. O objetivo do colegia-

do, vinculado ao Ministério da Saúde, é reunir 1 milhão 

de assinaturas e assim aumentar a pressão para que o 

Congresso mantenha em 2021 o atual orçamento emer-

gencial, da ordem de R$ 35 bilhões.

Em 31 de dezembro expira o decreto de estado de emer-

gência pela pandemia da covid-19. Com isso, o orçamen-

to volta a obedecer o teto de gastos, deixando de fora os 

R$ 35 bilhões. 
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