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O Sispesp criou uma petição online (https://www.peti-

cao.online/peticao_publica_contra_o_pl_529202) a �im de 

pressionar os deputados da Alesp (Assembelia Legislati-

va de São Paulo) a votarem contra o Projeto de Lei 

529/5020, que compromete a saúde, o sustento, o lazer, a 

educação e o direito à habitação do povo paulista.

O governo estadual pretende extinguir dez autarquias, 

fundações e empresas públicas como a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo 

(CDHU), a Empresa Metropolitana de Transportes Urba-

nos de São Paulo S. A. (EMTU/SP) e a Fundação para o 

Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” (FURP).
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Toda pressão sobre os deputados 
para votarem não ao PL 529/2020

Rosa Weber nega pedido do governo 
de SP para suspender regras sobre 
precatórios

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa 

Weber negou nesta sexta-feira (2) um pedido do gover-

no de São Paulo para suspender resolução do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) sobre regras para o pagamen-

to de precatórios.

Os precatórios são dívidas do poder público que surgem 

a partir de condenações na Justiça, contra as quais não 

cabe mais recurso. Em vez de pegar o dinheiro direta-

mente, o cidadão ou a empresa recebem um precatório 

e entram na �ila do pagamento.

A ação é assinada pelo governador de São Paulo, João 

Doria, e foi apresentada no último dia 11 ao STF. as não 

previstas na Constituição.

PARA ASSISTIR O VÍDEO , CLIQUE AQUI
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FONTE: REDE BRASIL ATUAL - RBA

O governo de Jair Bolsonaro pode extinguir o desconto de 

20% da declaração simpli�icada do Imposto de Renda 

Pessoa Física (IRPF) para �inanciar o programa de renda 

básica, que vem sendo chamado de “Renda Cidadã”. A 

medida pode atingir mais de 17 milhões de contribuintes 

nos país. Com o �im do desconto, a equipe do ministro da 

Economia, Paulo Guedes, estuda manter as deduções de 

saúde e educação, que são bene�ícios da declaração com-

pleta. O �im dessas deduções já estavam na mira de Guedes 

antes da apresentação da ideia de agora eliminar o des-

conto de 20% da declaração simpli�icada.

Governo estuda extinguir desconto 
do IR para financiar renda básica

OIT recebe acusações contra Brasil 
por condições de trabalho na pande-
mia

O governo brasileiro é alvo de um informe levado à Orga-

nização Internacional do Trabalho (OIT) por conta das 

condições precárias de trabalho durante a pandemia da 

covid-19. O documento foi apresentado nesta semana à 

entidade por um sindicato internacional, a ISP - Interna-

cional de Serviços Públicos - com 30 milhões de �iliados 

pelo mundo.

A OIT é uma entidade que reúne governos, empregado-

res e trabalhadores. Num informe à Comissão de Peritos 

para a Aplicação das Convenções e das Recomendações 

da OIT, o sindicato aponta violações de convenções 

internacionais por parte do estado brasileiro. 
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