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Boletim em 1/9/2020

Defesa do serviço público é luta de todos!

Frente Paulista aprova novas atividades contra
o PL 529, com tuitaços, dias de luta e reuniões
com deputados de todos os partidos na Alesp
As entidades que compõem o Fórum
das Seis participaram de mais uma reunião da
Frente Paulista em Defesa do Serviço Público na segunda-feira, 31/8, que teve a luta
contra o PL 529 como eixo central.
Enviado pelo governador João Doria
à Assembleia Legislativa (Alesp) em 13/8, o
projeto tramita em regime de urgência e embute pesados ataques: extinção de 10 órgãos
públicos, sequestro de recursos das universidades e da Fapesp (em torno de R$ 1 bilhão
somente em 2020), aumento da contribuição
ao Iamspe, alienação de áreas públicas equivalentes a mil campos de futebol! Um verdadeiro projeto de desmonte do serviço público
do estado em plena pandemia de covid-19.
Com a presença de cerca de 80 entidades representativas (sindicatos, centrais
federações e movimentos), a reunião contou
também com a participação dos deputados
Carlos Giannazi (PSOL) e Professora Bebel
(PT). Entre as principais deliberações, estão
a realização de novos tuitaços nos dias 2 e
9/9 (das 14 às 16h), dias de luta em 9/9 e 15/9. Nos dias de luta,
devem ser realizados buzinaços, tuitaços, carreatas e outros.
Também foi aprovada a realização de reuniões virtuais
com parlamentares de todos os partidos que atuam na Alesp. O
objetivo é mostrar a eles o trabalho e a importância de todas as
instituições e serviços públicos ameaçados pelo PL 529, pedindo
sua rejeição.

4/9
https://us02web.zoom.
us/j/89875143499
17h - PT
18h - PSL
8/9, às 10h: Próxima reunião da
Frente
9/9, a partir das 13h: Dia de Luta
e pressão na entrada dos deputados,
portão da garagem da Alesp com
faixas, cartazes e som. Viabilizar
transmissão ao vivo aos que não puderam comparecer;
9/9, das 14h às 16h: 3º Tuitaço Usar as Hashtags #EmDefesaDosServiçosPúblicos #NãoAoPL529
12/9, às 14h: Participar da plenária
estadual organizada pelo Fórum dos
Trabalhadores do Setor Público;
15/9: Indicativo de Dia de Luta Estadual em Defesa dos Serviços Públicos e Contra o PL 529/20. Organizar carreata, buzinaço
e tuitaço. Está pendente reunião da Apeoesp no dia 03/09, para
confirmação da ação unificada;
- Assinar a Carta dos Cientistas Engajados destinada ao governador Doria

Confira as principais ações e participe!

- Elaborar e distribuir amplamente um Carômetro com as redes
sociais e contatos de todos os deputados para pressioná-los;

2/9, das 14h às 16h: 2º Tuitaço - Usar as Hashtags #EmDefesaDosServiçosPúblicos #NãoAoPL529 -

- Encaminhar cartas em nome das entidades que compõem a Frente ao governador e aos deputados;

2/9: Início das reuniões na Plataforma Zoom com as lideranças
dos partidos e deputados.
https://us02web.zoom.us/j/84972082448
17h - Avante, PCdoB, PDT, PROS, PV, Rede e Solidariedade
18h - Cidadania, PSD, MDB e PTB
19h - Novo, Podemos, PP e PSOL

- Pressionar e visitar os deputados que são pré-candidatos a vereador e prefeito em suas bases eleitorais. As entidades que possuem
sede nesses locais estão responsáveis por organizar as visitas;

3/9
https://us02web.zoom.us/j/82416864263
17h - Republicanos e DEM
18h - PL e PSB
19h - PSDB

- Pedir moções de apoio e falas nas Câmaras Municipais;
- Espalhar outdoors contra o PL 529/20 e colocar em locais de
visibilidade;
- Criar e compartilhar vídeos de 1 minuto para conscientizar a
sociedade sobre a importância dos serviços que estão ameaçados.

