
NÃO HÁ SOCIEDADE FORTE COM FUNCIONALISMO PÚBLICO FRACO

INFORMATIVO

Na manhã de terça-feira (22/09), Kátia Rodrigues, Dire-

tora de Assuntos da Mulher, Gênero e Juventude do 

Sispesp; Fessp-Esp; CSPB e NCST-SP, participou como 

delegada e membro do  IAMREC - Comitê Executivo Inte-

ramérica, do grande encontro anual no SUBRAC - Encon-

tro Sub-regional da ISP Brasil, realizado pela primeira vez 

vitualmente nos dias 22 e 23 de setembro.

O encontro reuniu delegados das entidades �iliadas à ISP - 

Internacional de Serviços Públicos, observadores e convi-

dados. Com um público virtual e participativo de 60 pes-

soas na sala, o evento virtual seguiu debatendo e apon-

tando e encaminhamentos dos Comitês: Mulheres, Juven-

tude, LGBT, e o de Combate ao Racismo e Xenofobia.

PARA LER A MATÉRIA COMPLETA, CLIQUE AQUI
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SP: SISPESP - FESSP ESP participa 
do Encontro Sub-regional da ISP 
Brasil

Vídeo: Funcionalismo Público | Por 
que o Estado importa

No vídeo o Observatório do Estado Social Brasileiro fez 

uma análise de dois relatórios que subsidiaram a pro-

posta de reforma administrativa do Governo Federal a 

�im de desmisti�icar as premissas que a justi�icam.

Deixamos aqui alguns questionamentos para sua re�le-

xão:

Quais serão os servidores públicos mais afetados pela 

reforma administrativa?

A quem interessa propagar ideias que enfraquecem o 

Estado Social brasileiro?  

Se o Estado importa, certamente, é por que existem ser-

vidores públicos que se importam com você.

Pense nisso!

PARA ASSISTIR O VÍDEO , CLIQUE AQUI
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https://www.sispesp.org.br/LeiaMais.aspx?NoticiaID=2682&DeptoID=1



NÃO HÁ SOCIEDADE FORTE COM FUNCIONALISMO PÚBLICO FRACO

INFORMATIVO

http://www.sispesp.org.br/LeiaMais.aspx?NoticiaID=2405&DeptoID=1http://www.sispesp.org.br/LeiaMais.aspx?NoticiaID=2405&DeptoID=1

 Nº 015 SÃO PAULO-SP– 28/09/2020

www.sispesp.org.br

Semanal

imprensa@sispesp.org.br
-

---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------FONTE: REDE BRASIL ATUAL - RBA

http://www.sispesp.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UCq8H34h2VKo4AIbc-Bwg0rw?view_as=subscriber www.instagram.com/sispesp.sispesp https://www.facebook.com/Sindicato-Sispesp-693966760622588/

 2

FONTE: FONASEFE

Peça desenvolvida pelo Fórum das Entidades Nacionais 

dos Servidores Públicos Federais – Fonasefe desconstrói 

mentiras e apresenta alternativas negligenciadas pelo 

governo para a recuperação econômica, sanitária e social 

do país.

Vídeo esclarece o papel dos servido-
res e os retrocessos da ‘Reforma’ Ad-
ministrativa

Ditadura: relatório indica que re-
pressão foi mais intensa do que mos-
tram os dado

Um relatório do Centro de Informações de Segurança da 

Aeronáutica (Cisa) revela que, em 1972, 25 mil oposito-

res da ditadura eram mantidos sob vigilância do regime. 

No documento recém-descoberto, o chefe do Cisa, briga-

deiro Newton Vassalo da Silva, sugere, por exemplo, o 

aumento da repressão contra partidos de esquerda, 

estudantes universitários e integrantes de ala progres-

sista da Igreja Católica.
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Segundo o pesquisador e jornalista Eduardo Reina, que 

revelou o documento, esse monitoramento massivo – 

por apenas uma das forças, num único ano – indica que o 

número de vítimas da ditadura deve ser muito superior 

ao revelado, até o momento.


