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Secretaria de Comunicação

A terça-feira, 12 de novembro, foi um dia de 
manifestação do magistério e demais in-
tegrantes do funcionalismo na Assembleia 
Legislativa contra o projeto de reforma da 

Previdência do governador João Doria.
O projeto, que deve ser protocolado nesta 

quarta-feira, 13/11, pretende ampliar a idade míni-
ma para a aposentadoria, aumentar a alíquota de 
contribuição de 11% para 14% e criar inaceitáveis 
regras de transição para os atuais servidores públi-
cos se aposentarem.

Além da APEOESP, diversas entidades represen-
tativas do funcionalismo presentes na mobilização 
decidiram agendar uma manifestação massiva 
em frente à Assembleia para o dia 19/11, 
terça-feira, às 14 horas. Em seguida, todos de-
vem ingressar nas galerias do plenário e visitar os 
gabinetes dos deputados para que votem contra 
esse projeto.

Nós, professores e professoras, temos muitos 
motivos para lutar contra esse ataque, mais um entre 
tantos assinados pelos sucessivos governos do PSDB.

Nossos salários são baixíssimos, estamos há anos 
sem reajuste salarial, temos sido constantemente 

desvalorizados e agora o governo Doria quer nos 
empobrecer ainda mais com esse confisco de 14%.

Neste momento, estamos em luta pelo reajuste 
de 10,15% que o governo se recusa a pagar. Esta-
mos em luta também por uma atribuição de aulas 
justa e transparente e para que seja cumprida a 
liminar, três vezes confirmada, que derrubou a 
Portaria 6/2019.

O mesmo governo que quer nos tornar ainda 
mais pobres e que não nos valoriza, determina 
que as escolas estaduais sejam pintadas com as 
cores do PSDB. Isso é desrespeito. Isso é crime de 
responsabilidade! Por isso, a APEOESP ingressou 
com requerimento de explicações extrajudicial junto 
ao governo, etapa necessária antes do ingresso de 
ação popular, que deve ocorrer nos próximos dias.

Portanto, cada subsede deve constituir em sua 
região comitês contra a reforma da Previdência de 
Doria. Devemos visitar as escolas, conversar com 
os colegas, preparar uma grande mobilização que 
tenha foco nessa luta, mas que também se combine 
com nossas principais reivindicações e necessida-
des. Vamos garantir uma participação massiva da 
nossa categoria para o ato público no dia 19/11.

Mobilização na Alesp em 
defesa da aposentadoria

Ato público será 
realizado no dia 

19/11
Não ao 

confisco 
de 14%!


