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

O próximo encontro com a Dra Claudia Vieira Carnevalle 

já tem dia e hora marcada. A live de acolhimento psicoló-

gico acontecerá na próxima quinta-feira (19/11), a 

partir das 12h, e o bate-papo será sobre "Prevenção de 

Violências contra Mulheres".  

O evento contará com participação da diretora de 

Assuntos da Mulher,  Kátia Rodrigues e será transmitido 

simultaneamente pelo Facebook e Instagram do

S ISPESP. 

Na semana em que comemorou 32 anos de lutas, o SIS-

PESP (Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de 

São Paulo), o deputado estadual Calor Giannazi (PSOL) 

e mais 26 entidades do funcionalismo público assina-

ram nesta terça-feira (10), na Alesp (Assembleia Legis-

lativa do Estado de São Paulo), o pedido de impeach-

ment do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O 

pedido, que foi protocolado pelo grande defensor do 

serviço público Carlos Giannazi. 

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

Na semana do seu aniversário, SIS-
PESP pede o impeachment do gover-
nador Doria
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FONTE:  COMUNICAÇÃO SISPESP

O primeiro sindicato do serviço público no Estado de São 

Paulo é quase um irmão gêmeo da Constituição Federal. 

No dia 10 de novembro de 1988, 36 dias após a carta 

magna garantir aos servidores o direito à sindicalização, 

nasceu o SISPESP (Sindicato dos Servidores Públicos do 

Estado de São Paulo).

Em seu 32º aniversário, a associação sindical localizada na 

rua Silveira Martins, na Sé, encontra-se em um processo de 

transformação. O novo SISPESP luta para apresentar uma 

diversa gama de serviços e bene�ícios aos seus associados, 

está diariamente combatendo políticas neoliberais que 

prejudicam os servidores públicos. 

SISPESP comemorou o seu 32º ani-
versário

O que é assédio organizacional? 
Quais cuidados deve se ter no home 
office?

Fazer com que a produtividade aumente a qualquer 

custo na empresa é um destino que quase sempre encon-

tra pelo caminho o assédio organizacional. Com a chega-

da da pandemia de Covid-19, algumas pessoas consegui-

ram transformar a sala de casa em escritório, mas com 

isso levaram a pressão do trabalho para dentro do lar e 

eventualmente também o assédio.  Ecoa conversou com 

especialistas para esclarecer o que é assédio organiza-

cional, como identi�icar essa conduta nos tempos de 

home of�ice, o que fazer caso passe por isso e de que ma-

neira evitar que as organizações caiam nesse erro. 

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