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Frente Paulista delibera calendário 
de mobilização Contra o PL 
529/2020

A Frente Paulista em Defesa do Serviço Público, com-

posta por mais de 70 entidades representativas dos 

servidores públicos de São Paulo, federações, confe-

derações, centrais e movimentos, esteve ruinida 

ontem, 21 de setembro, pela Plataforma Zoom e deli-

berou diversas ações em defesa dos serviços públi-

cos e contra o PL 529/2020, que  prevê o aumento na 

contribuição do Instituto de Assistência Médica ao 

Servidor Público Estadual de São Paulo – IAMSPE, 

extinção de 10 órgãos fundamentais e o con�isco de 

R$1 bilhão da Educação e Fapesp.
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Trinta anos: SUS resiste a desafios es-
truturais, desmonte do governo e 
pandemia

A promulgação da lei que colocou na prática o Siste-

ma Único de Saúde (SUS) completa trinta anos neste 

sábado (19). Fruto de um momento de mobilização 

social único na história da democracia brasileira, o 

SUS é um dos pontos centrais da Constituição de 

1989. Por meio dele, o país tentava corrigir distor-

ções seculares. Ironicamente, desde que passou a 

existir, o sistema luta por �inanciamento. Ao mesmo 

tempo se consolida com execelência em diversos 

setores, aos trancos e barrancos.
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FONTE: UOL

O impacto da pandemia no mercado de trabalho fez 

com que a diferença da taxa de desemprego entre 

brancos e pretos aumentasse e atingisse seu maior 

nível desde 2012, quando começou a atual pesquisa do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra�ia e Estatística). 

Segundo especialistas consultados pelo UOL, isso 

aconteceu porque a crise provocada pelo coronavírus 

atingiu principalmente atividades econômicas com 

maior participação de negros, como comércio e cons-

trução civil.

Por que o desemprego aumentou 
mais para negros do que brancos na 
pandemia

Pazuello exonera responsáveis por 
incluir Covid-19 entre doenças do 
trabalho

Foram demitidos Karla Freire Baeta, do Departamen-

to de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Vigilância 

das Emergências em Saúde Pública, e Marcus Vini-

cius Quito, que integrava a função de assessor da 

Coordenação-Geral de Saúde do Trabalhador do 

mesmo departamento.

A portaria que incluiu a Covid-19 na lista de doenças 

do trabalho foi publicada no dia 1º de setembro, mas, 

depois de um dia, foi revogada por um novo decreto. 
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