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Um artigo publicado na terça-feira (6) no jornal O Estado 

de S. Paulo mostrou como o �im do Itesp (Fundação Insti-

tuto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes 

Silva”), previsto no Projeto de Lei 529/2020, poderá reti-

rar direitos fundamentais das comunidades quilombolas 

do Estado. Os autores do texto são Andrew Toshio 

Hayama, defensor público no Vale do Ribeira e mestre em 

Direito Socioambiental pela PUC (PR), e Isadora Brandão, 

defensora pública coordenadora do Núcleo Especializado 

de Defesa da Diversidade e Igualdade Racial e doutoranda 

em Direitos Humanos pela USP.
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Estadão: PL 529 fere direitos dos qui-
lombolas e promove racismo institu-
cional

Saiba qual a importância dos dez 
órgãos públicos que o governo esta-
dual pretende extinguir

O Projeto de Lei 529/2020, que o governo estadual 

tenta aprovar na Alesp, prevê a extinção de dez autar-

quias, fundações e empresas públicas essenciais para a 

população de São Paulo. A administração de João Dória 

(PSDB) usa o falso pretexto de ajuste �iscal para justi�i-

car seu plano de deixar à míngua 5.600 servidores 

públicos, mas os números não corroboram as ideias do 

governador.

Segundo o G1, a Fundação Oncocentro de São Paulo, um 

dos dez órgãos públicos na perversa lista de Dória, con-

some somente 0,05% do orçamento do governo.
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FONTE: G1

A Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa no 

Congresso Nacional lançou nesta quinta-feira (8) uma 

agenda prioritária em que defende a inclusão dos atuais 

servidores públicos e dos chamados "membros de pode-

res", como magistrados e parlamentares, na reforma 

administrativa.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o 

ministro da Economia, Paulo Guedes, participaram do 

evento. Foi o primeiro encontro público dos dois desde o 

jantar de "reconciliação" na segunda-feira (5), em que 

ambos pediram desculpas mútuas por atritos recentes.

Frente parlamentar propõe incluir 
atuais servidores na reforma admi-
nistrativa

CNJ: Mandados de medida proteti-
va a mulheres devem ser cumpridos 
em até 48 horas

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) decidiu nessa 3ª 

feira (6.out.2020) que os o�iciais de Justiça terão prazo 

de 48 horas para cumprir mandados de medidas proteti-

vas a mulheres vítimas de violência doméstica. A resolu-

ção que estabeleceu a regra foi aprovada por unanimida-

de durante sessão do conselho.

Segundo o CNJ, antes da resolução, não havia prazo para 

noti�icação do acusado de agressão sobre as medidas de 

proteção autorizadas pela Justiça, como proibição de 

manter contato com a vítima.
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