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Alesp aprova o pacote de ataques
de Doria ao funcionalismo Público
Na noite desta terça-feira uma maioria apertada de deputados aprovaram na Alesp o pacote
de maldades de Doria, o famigerado PLC 26, que é uma espécie de versão paulista da Reforma
Administrativa.
Conforme noticiamos nos últimos boletins, até o início dessa semana o governo não havia
conseguido votar o projeto, já que não tinha o número de deputados necessários. Nesse meio
tempo, tudo indica que o governo soltou a mão pra “convencer” os deputados a aprovar o projeto.
Esse PLC tem coisas absurdas, como a previsão de contratar temporários para suprir
trabalhadores em greve. Além disso, estabelece uma política de bonificação por resultados para
os órgãos da administração pública (esse ponto exclui as universidades), o que apesar de
parecer positivo é na verdade uma tentativa de dividir e enfraquecer a luta por recomposição
geral dos salários. Há ainda outros ataques, que atingirão centralmente os funcionários públicos
estatutários. Esse ataque se soma aos já aprovados nos últimos anos por Doria, como o PL 529
do ano passado, e também à Reforma da Previdência estadual, que confiscou parte dos salários
dos aposentados estatutários.

Aprovação do PLC Não acaba automaticamente com as Abonadas, depende da Reitoria
No texto do PLC 26 há alteração do texto do estatuto dos servidores públicos estaduais,
acabando com a possibilidade de faltas abonadas. Diante disso, muitos companheiros estão
perguntando se esse ponto se aplica à universidade. A resposta é que não automaticamente.
Na USP, a concessão de faltas abonadas é regulamentada pela Resolução n. 2137, e 24 de
fevereiro de 1981 (pode ser vista aqui: https://bit.ly/3C2ztcg). Portanto, a retirada ou não disso
depende exclusivamente da Reitoria da Universidade! Já adiantamos que não podemos aceitar
que a reitoria retire esse direito!
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Na próxima terça-feira, 26/10, realizaremos uma Assembleia de
sócios (filiados) do sindicato, para discussão e deliberação sobre a
situação financeira da entidade e também para referendar as
diretrizes do departamento jurídico.

Pauta:
- Prestação e aprovação das contas pendentes
- Discussão das medidas de saneamento das contas do sindicato
- Referendar diretrizes do jurídico

Inscrição Para Participar é Obrigatória
Por ser uma Assembleia de sócios (filiados), para participar é
necessário se inscrever no link: https://bit.ly/3AV6kOD

Atenção
Somente os associados que se inscreverem no link acima
receberão um email com as informações sobre como participar da
reunião!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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