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As entidades que compõem a Frente Paulista em Defesa 

do Serviço Público realizaram segunda-feira (11) a 

primeira reunião de 2021. O objetivo foi de�inir ações 

prioritárias para o início do ano. Em debate, a luta pela 

votação do PDL 22, que anula os efeitos do Decreto 

65.021, de João Doria, que aumenta as contribuições 

sobre aposentadorias e pensões; a organização da greve 

sanitária da categoria em preservação da saúde e da vida 

dos servidores públicos; e a campanha pela vacinação 

gratuita e para todos. A reunião também contou com a 

presença do vereador Celso Gianazzi (Psol), que falou 

sobre projetos em tramitação na Câmara. 

FRENTE PAULISTA DEFINE PAUTAS 
PRIORITÁRIAS PARA JANEIRO
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Abaixo-assinado contra volta às 
aulas sem vacina. Apoie!

Mesmo com os indicadores apontando alta no número de 

pessoas contaminadas e nas internações por Covid-19 no 

Estado, o governo Doria, junto ao prefeito Bruno Covas, 

determinou à volta de aulas presenciais para reforço em 

toda a rede municipal a partir da segunda-feira (11) e a 

volta às aulas de todos os alunos da rede no dia 1° de feve-

reiro. No entanto, o plano do governo prevê que os educa-

dores da rede escolar serão imunizados somente na 

quarta fase da campanha. Por isso, servidores da educa-

ção travam uma luta contra o retorno das aulas presen-

ciais sem a vacinação em massa de todos os trabalhado-

res do sistema de educação.
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O governo do Estado de São Paulo publicou quarta-feira 

(13) no Diário O�icial da União, o Decreto 65.463, que 

de�ine medidas para a redução de despesas decorrente 

da pandemia da Covid-19.  Entre as resoluções publica-

das está a suspensão de concursos públicos até o dia 31 

de dezembro de 2021, assim também como as nomea-

ções publicadas no ano passado.  No caso dos concursos 

realizados, apesar da suspensão de nomeações de�inida 

para cargos públicos, o mesmo decreto também explicita 

que as restrições poderão ser afastadas, excepcional-

mente, mediante despacho conjunto dos Secretários de 

Governo.

Sispesp critica suspensão de concur-
sos públicos

Justiça de SP assegura passe grátis a 
idosos

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou quinta-fei-

ra (7) que o transporte aos idosos entre 60 e 64 anos con-

tinue gratuito na Capital. A decisão decorre de ação 

movida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de SP e Mogi das 

Cruzes, Confederação  Nacional dos Trabalhadores Meta-

lúrgicos e o Sindicato Nacional dos Aposentados (Sind-

napi). Segundo o juiz Luis Manuel Fonseca Pires, da 3ª 

Vara de Fazenda Pública, o decreto editado pelo governa-

dor Doria em dezembro não se sobrepõe à lei estadual 

que determina a gratuidade. A medida, conjunta entre a 

Prefeitura de São Paulo e o governo do estado, aumenta-

va as despesas de milhares de idosos entre 60 a 64 anos.
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