
Governador de SP, João Doria quer 
destruir 10 empresas públicas
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Outra área sob 
ataque é a saúde 
pública. Em plena 

pandemia, Doria quer 

acabar com estatais liga-
das ao remédio popular 
(Furp), ao controle de 
doenças (Sucen) e ao cân-

cer (Fosp). Sem contar os 
ataques do governo ao 
transporte público e aos 
trabalhadores do metrô.

Trata-se 
de órgãos 
públicos 
importantes, 
que prestam 
serviços há 
muitas dé-
cadas e são 
referências 
para a popu-
lação de São 
Paulo. Doria 
alega que a 
crise do coro-
navírus for-
çou o gover-
no paulista a 
vender todas 
essas estatais 
– mas não há 

De uma vez só, a gestão privatista de João Doria, do PSDB, quer extinguir 
dez empresas estatais paulistas. Em 13/8, o governo estadual enviou para a 

Assembleia Legislativa o Projeto de Lei (PL) 529, que prevê o desmonte de órgãos 
importantes, como a CDHU e a EMTU

Ato contra o desmonte
Acontecerá na próxima quarta-feira (16/9), às 15h, o Ato contra o Desmonte das Políticas Públicas de 

São Paulo. O protesto vai denunciar o PL 529, que liquida com dez estatais paulistas e enxuga ainda mais 
o orçamento das universidades estaduais. A manifestação ocorrerá em frente à Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo.

indícios de rombos nas 
contas públicas do esta-
do.  

Além disso, o PSDB 
quer retirar R$ 1 bilhão 
das universidades pau-
listas (USP, Unicamp e 
Unesp), em mais uma 
prova do descaso do go-
verno tucano com educa-
ção, ciência e tecnologia.

Extinguir empresas 
públicas e enxugar a 
verba das universidades 
é mais um capítulo da 
trama de privatizações 
do PSDB em São Paulo. É 
preciso defender o ser-
viço e o funcionalismo 
público, para garantir o 
enfrentamento à  crise, 
estimular a retomada do 
crescimento e o desen-
volvimento do estado!

Em defesa do serviço público: não ao PL 529!


