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Esta será nossa segunda Assembleia
virtual. É muito importante a participação do
maior número possível de funcionários. Nesta
Assembleia estará na pauta a luta contra o
plano de retorno gradual das atividades
presenciais, em defesa da vida! Também
pautaremos o conjunto dos ataques que
estamos sofrendo, como o PL 529, do Dória,
que destrói vários órgãos e empresas públicas
do
estado
e
confisca
dinheiro
das
universidades e da Fapesp. E ainda a LC 173,

do congelamento de salários e de gratificações
como quinquênio e sexta parte.
Há uma indicação que veio da Assembleia
anterior para que discutamos nas reuniões de
unidade, e será votado na própria Assembleia
do dia 26 uma proposta de realizar uma
carreata na região da USP com as nossas
pautas! E devemos discutir também outras
propostas de luta, levando em consideração os
cuidados sanitários necessários.

Importante! Errata no Formulário de Inscrição
Pedimos desculpas, mas houve um erro no formulário de inscrição para Assembleia divulgado
nos últimos boletins. Tivemos que fazer outro formulário, e pedimos que quem já havia se inscrito,
que refaça sua inscrição.

O novo link de inscrição é o seguinte: https://bit.ly/3j3UKZh

Informações sobre a plataforma:
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização da Assembleia.
Para participação plena, tendo acesso às enquetes de votação, é importante instalar o aplicativo,
mesmo para quem utilizará o computador ou notebook.
O download do aplicativo pode ser feito nos links abaixo:
- Zoom para computador:
Clicar

no

link

abaixo

e

escolher

a

opção

Cliente

https://bit.ly/3aKNiPJ
- Zoom para Android (smartphones) - https://bit.ly/3l54KmM
- Zoom para Iphone - https://apple.co/2Ymc2J8

Zoom

para

Reuniões:

Marcada Reunião da Copert dia 25/08
Encaminhamos no dia 14/08 para a
Copert os resultados das votações principais
da nossa Assembleia realizada no dia 11, tanto
sobre a deliberação de não assinar de imediato
o termo aditivo proposto pela reitoria, e
seguirmos a negociação, quanto sobre a
prorrogação do acordo coletivo. Na mesma
mensagem, solicitamos o agendamento de
uma reunião com urgência para tratarmos
especificamente
desses
pontos.
Nossa
intenção era que fosse uma reunião
extraordinária, preferencialmente ainda esta

semana.
Entretanto, não obtivemos resposta, e
nesta quinta foi solicitado que nós enviássemos
a pauta para a reunião ordinária da Copert, que
ficou marcada para o dia 25/08. Certamente
iremos pautar esses temas, tanto a negociação
sobre as horas negativas, quanto a
prorrogação do Acordo Coletivo e a negociação
de novos aditivos sobre as pautas históricas da
categoria. Assim que fecharmos o conjunto da
pauta, informaremos em boletim.

LC 173 – Senado derruba vetos, mas Câmara os mantêm
Foi noticiado que o Senado derrubou os vetos de Bolsonaro às emendas que haviam sido
aprovadas na Lei Complementar 173, que exclui dos termos do congelamento de salários e da
contagem de tempo dos benefícios algumas categorias como servidores da educação, da saúde
e da segurança pública. Mas em votação na Câmara, a maioria dos deputados manteve os vetos,
então o projeto ficou como estava, englobando o conjunto do funcionalismo.
Além desse tema dos vetos, há ações de inconstitucionalidade sobre o conjunto da lei
tramitando no STF. E ainda ações de várias categorias, como foi o caso da Apeoep, que já
conseguiu uma liminar para garantir a manutenção da contagem do tempo para quinquênio e
sexta parte. O Sintusp também entrou com ação similar, e estamos aguardando julgamento.

PL 529 – Intensificar a luta para barrar esse profundo ataque!
O PL 529, apresentado em regime de urgência pelo governador João Dória, é um duro
ataque aos serviços públicos no estado. É um profundo plano de desmonte, que acaba com mais
de 10 autarquias e empresas públicas, confisca dinheiro das universidades e enxuga o quadro de
trabalhadores.
O Fórum das Seis, em conjunto com outras entidades do funcionalismo, estão se articulando
para construir uma luta unificada contra o projeto. É muito importante fortalecermos essas
iniciativas, e defendermos uma perspectiva de luta para barrar o conjunto do projeto, e não tentar
aprovar emendas ao projeto para torná-lo “menos pior”, pois isso tende a dividir a luta e facilita a
vitória do governo.

Próximas atividades de mobilização


Sexta, 21/8, 17h: “Ato/live contra o PL 529” organizado pelo deputado Carlos
Giannazi. Assista pela TV Alesp.

Segunda, 24/8, 10h: Nova reunião da Frente Paulista em Defesas dos Serviços
Públicos (as entidades do Fórum das Seis vão participar).

Quarta, 26/8: “Apagão dos serviços remotos contra o PL 529”, organizado
inicialmente pelas entidades sindicais ligadas ao judiciário e estendido às demais
categorias. O Fórum das Seis apoia e indica adesão às suas entidades, de acordo com as
realidades locais.

Quarta, 26/8: “Abração ao Iamspe”, a ser melhor detalhado na reunião da Frente em 26/8.

Vidas Ne gras Impor tam!

Basta!
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