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Reforma da Previdência de Doria

Votação pode ocorrer a qualquer
momento. Vamos intensificar a mobilização!
10/12 tem novo ato conjunto do

funcionalismo

O

governador João Doria (PSDB) está
tentando aprovar a toque de caixa as suas propostas de reforma da Previdência. O presidente
da Alesp, Cauê Macris (PSDB), quer aprovar a
votação da proposta de emenda constitucional
(PEC) 18/2019 em primeiro turno ainda nesta
semana, e em segundo turno na próxima (dias 9
e 10/12). Já o projeto de lei complementar (PLC
80/2019) pode entrar em votação nos dias 11 e
12/12.
A mobilização de servidores de várias categorias do serviço público paulista tem sido quase diária na Alesp. No dia 2/12, o auditório Franco
Montoro foi tomado por cerca de mil manifestantes para uma audiência pública. As
entidades sindicais das três universidades e
do Centro Paula Souza estavam presentes
e a coordenação do Fórum das Seis fez uso
da palavra, em nome de todas. No dia 3/12,
novo ato público conjunto com o funcionalismo aconteceu em frente à casa.

Passar o trator

Dividida em dois instrumentos – um
projeto de lei complementar (PLC 80/2019) e
uma proposta de emenda constitucional (PEC
18) – a reforma representa um claro prejuízo
salarial, pois amplia a alíquota de contribuição
de 11% para 14%. Além disso, amplia a idade
mínima e
o tempo de contribuição dos servidores para a aposentadoria;
diminui o valor das aposentadorias e pensões; cria duras regras
transitórias; entre outras medidas. Ambos os instrumentos se
aplicam a todos os servidores contratados nos regimes próprios
de previdência, ou seja, os chamados estatutários/autárquicos.
Parlamentares de oposição à reforma denunciam que,
embora o assunto seja de extrema importância, o governador
Doria quer sem nenhuma discussão com as entidades representativas do funcionalismo e nem mesmo com o conjunto dos
parlamentares.

Audiência pública na Alesp em 2/12.
Ao lado, Wagner Romão fala em nome
das entidades do Fórum

10/12 tem novo ato

Está sendo chamado, para
10/12, terça-feira, novo ato conjunto
com o funcionalismo.
Converse com os colegas sobre a possibilidade de integrar a caravana da Apeoesp de sua cidade no dia
10/12.
Nossa resposta a este duro ataque só pode ser a MOBILIZAÇÃO! Devemos evitar que o projeto seja aprovado
neste ano, como tenta impor o governador, e possa ser amplamente debatido no ano que vem.

Já assinou a petição online do Fórum?

O Fórum das Seis criou um abaixo-assinado online, contra a reforma da Previdência de Doria. Assine e passe
adiante. O endereço é:
https://bit.ly/2R1BoJk

Mande e-mails... veja como no verso!
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Pressione os
deputados! Encha a
caixa de e-mails deles
Se possível, organize os colegas e faça uma visita aos deputados da
sua região, para cobrar deles que NÃO votem contra os direitos dos servidores
públicos paulistas e somem forças para impedir que a proposta de reforma da
Previdência de Doria seja votada neste final de ano, sem qualquer debate com a
comunidade. Envie e-mails para eles
(os endereços estão abaixo, divididos em três blocos).

Servidora protesta
na Alesp:
Recado aos 		
parlamentares!

Proposta de texto de e-mail:

Senhores(as) deputados/as,
Somos servidores públicos paulistas e dedicamos o melhor de nós para bem atender à
população que tanto precisa dos serviços públicos. Ainda que nossas condições de trabalho e de
salários deixem a desejar, não poupamos esforços para que nosso trabalho seja bem feito e dê
bons frutos às milhões de pessoas que dele precisam.
Por isso, consideramos extremamente injusta a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governador João Doria à Alesp, que confisca mais 3% dos nossos salários e
dificulta ao máximo o direito à aposentadoria.
Pedimos a V. Excia. que NÃO vote em favor deste ataque ao funcionalismo. O mínimo
que esperamos é que nada seja votado no apagar das luzes de 2019 e que as propostas sejam
amplamente debatidas com a comunidade em 2020.
Atenciosamente,
XXXXXXXXXXX
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