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Hoje, Ato na Alesp contra o PL 529
Nesta quarta, dia 16, teremos um grande
dia de lutas contra o PL 529, com
atividades presenciais e virtuais ao
longo do dia.

Abaixo a programação do dia
de lutas contra o PL:
- 13h – Carreata contra o PL 529 – saída
da Alesp
- 15h – ato público na Assembleia
Legislativa (ato presencial).
OBS: Será possível acompanhar e
participar à distância, para aqueles
pertencentes aos grupos de risco. Acesse
o site Manif.app.
- 14h a 16h – Twitaço – Use as hashtags:
#EmDefesadosServiçosPúblicos
#NãoAoPL529

Plenária dos 3 setores reafirma
luta contra o conjunto do PL 529

Ontem ocorreu a plenária dos 3 setores,
com a participação de funcionários,
estudantes de graduação, pós-graduação e
docentes. Também participou da plenária,
fazendo uma saudação, o deputado Carlos
Giannazi.

A plenária reafirmou a posição política
de contraposição ao conjunto do PL,
reforçando a necessidade de unidade com o
conjunto dos trabalhadores das outras
instituições afetadas.

Resoluções da Plenária:
A Plenária chama a participação ampla
da comunidade da Usp, Professores
Técnicos administrativos a se incorporarem
no ato presencial da Assembleia Legislativa.
Chama a preparação de uma nova Plenária,
para discutir formas de luta para o dia 29 e
30, período provável em que o PL entrará em
discussão no plenário da Assembleia
Legislativa.
Aprovou ainda a seguinte moção:
"Docentes, estudantes e funcionária(o)s

técnico-administrativa(o)s da USP, reunidos
em 15 de setembro de 2020, reiteram a
posição
de
veemente
rejeição
ao
PL529/2020, na sua totalidade. O PL atinge
toda sociedade paulista, atacando direitos
nas áreas de moradia, transporte, direito à
terra, meio ambiente, educação e ciência.
Pela responsabilidade que nos cabe,
como cidadãos e cidadãs, clamamos que
todas as pessoas se juntem na luta contra o
PL529!"

Na próxima semana, teremos uma série
de atividades importantes no marco da luta
contra o PL 529, como o ato no dia 16 e a
plenária dos 3 setores no dia 15.
Além de chamar a categoria a participar
dessas importantes iniciativas, estamos
convocando também uma Assembleia Geral,
em plataforma virtual, para deliberarmos sobre
a aceitação ou não da proposta da reitoria de
aditivo ao acordo coletivo, estendendo o prazo
para compensação das horas negativas e

positivas do atual acordo por 6 meses, a contar
do retorno das atividades presenciais em
situação que permita extensão da jornada. Veja
a íntegra do termo aditivo no link:
https://bit.ly/2ZugPsz
Além disso, vamos discutir as questões
da conjuntura mais geral, particularmente o PL
529, o projeto de reforma administrativa e
outros ataques que a classe trabalhadora está
sofrendo.

Inscrição para participar da Assembleia
Para podermos organizar melhor a assembleia, mais uma vez definimos a necessidade de
inscrição prévia. O link pra inscrição é: https://forms.gle/DhS8EmfUxAPreui1A

Informações sobre a plataforma:
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização da Assembleia Geral. 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 e escolher a opção Cliente
Zoom para Reuniões: https://bit.ly/3aKNiPJ
- Zoom para Android (smartphones) - https://bit.ly/3l54KmM
- Zoom para Iphone - https://apple.co/2Ymc2J8

Vidas Negras Importam!

Basta!!!
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