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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL Diretoria encaminha ações para
ORDINÁRIA EM CARÁTER VIRTUAL
NOVO SISPESP

Prezados �iliados,

A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos do

Segue anexa CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL

com sua equipe e a empresa DataZero para discutir os

ORDINÁRIA do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Estado de São Paulo se reuniu na tarde terça-feira (08)
andamentos das ações de implantação de uma gestão

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

DO ESTADO DE SÃO PAULO, que realizar-se-á no dia

15/12/2020, às 12h, conforme Edital publicado no dia
10/12/2020 no nosso site e no jornal O Dia.
Atenciosamente,

Lineu Neves Mazano

Henrique de La Fonte, da DataZero, que presta serviço de
consultoria em gestão e tecnologia, explicou detalhada-

mente todos os programas a serem implantados e como
cada um irá funcionar.

ht ps:/ w w.si pesp.org.br/LeiaMais.aspx?NAQUI
oticaID=2743&DeptoID=1

PARA VER O ANEXO, CLIQUE
FONTE: COMUNICAÇÃO SISPESP

inteligente do NOVO SISPESP.

ht ph:/t wp:ww./ www.si psei p.eosrpg.obrg/L.beri/aLMeiasM. aips.xa?sNpox?tNicoatIiDc=a2ID4=0254&0D5e&pDtoeIpDt=o1ID=1

----------------------------------------------------------------------

ht ps:h/ wt pw.ssi:/peswp.oww.rg.br/LseiiaMpaeis.sasppx.?oNrogtic.AQUI
baIDr=/2D69e7&faDeupltotI.Da=s1px

PARA LER A MATÉRIA COMPLETA, CLIQUE
FONTE: COMUNICAÇÃO SISPESP

---------------------------------------------------------------------imprensa@sispesp.org.br
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Servidores protestam com Reforma
Administrativa

Sispesp marca presença em live de
encerramento dos 21 dias de ativismo

Servidores Públicos foram às ruas quinta-feira (10) no

Na última quinta-feira (10), o Sispesp participou do ato

movimento é um protesto contra iniciativas do governo

efeitos”. O evento, organizado pelo Fórum Nacional das

Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa. O
Bolsonaro de enfraquecer a prestação de serviços públicos à população.

A proposta de Reforma Administrativa, em tramitação no
Congresso Nacional, prevê a criação de “gatilhos” para
conter o gasto público. São medidas que incluem, dentre

outros pontos, a redução de salários e jornadas dos servi-

dores. Na prática, vai acarretar na piora dos serviços
prestados à população.

ht ps:/ w w.si pesp.org.br/LeiaMais.aspx?NAQUI
oticaID=2747&DeptoID=1

PARA ASSISTIR O VÍDEO , CLIQUE
FONTE: COMUNICAÇÃO SISPESP

----------------------------------------------------------------------

nacional virtual “A violência contra as mulheres e seus

Mulheres Trabalhadoras das Centrais Sindicais encerrou

ht p:/ www.si pesp.org.br/LeiaMais.aspx?Notic aID=2405&DeptoID=1

os 21 Dias de Ativismo pela Vida das Mulheres, campanha

que no Brasil se inicia no dia Nacional da Consciência

Negra (20/11) com término no Dia Internacional dos
Direitos Humanos (10/12).

O Sindicato foi representado pela diretora Kátia Rodrigues, diretora de Assuntos da Mulher, Gênero e Juventude do Sispesp, Fessp-ESP, CSPB e NCST-SP.

ht ps:/ www.si pesp.org.br/LeiaMais.aspx?AQUI
Notic aID=2747&DeptoID=1

PARA LER A MATÉRIA COMPLETA, CLIQUE
FONTE: COMUNICAÇÃO SISPESP
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