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Funcionalismo ocupa Alesp 
durante reunião de deputados 

com presidente da SPPREV
Na segunda-feira, 25, haverá webconferência 

para debater reforma da previdência

Todos à assembleia estadual 
dia 26/11, na Alesp

Na tarde desta quinta-feira, 21, o presidente da 
SPPREV (São Paulo Previdência), José Roberto de 
Moraes, reuniu-se com os deputados no Salão No-

bre da Assembleia Legislativa (Alesp) para falar sobre 
a reforma da Previdência de Doria. O funcionalismo 
público, a maioria professoras e professores, ocupou 
os corredores da Alesp para pressionar.

Em sua intervenção na reunião com o presidente 
da SPREV, a deputada professora Bebel, também 
presidenta da APEOESP, deixou claro que a proposta 
de reforma da previdência do funcionalismo “piora 
em muito a possibilidade de aposentadoria dos 
servidores do Estado de São Paulo”. Bebel defendeu 
que a proposta deveria ser debatida exaustivamente, 
e apontou algumas medidas que são extremamente 
prejudiciais à categoria e também de forma geral 
ao funcionalismo, como a não garantia do direito 
adquirido aos servidores efetivos, e o aumento do 

desconto de 11% para 14%, o que penaliza ainda 
mais aqueles que recebem menor salário. Bebel des-
tacou ainda que a reforma proposta pelo governo 
Doria é perversa com as mulheres, uma vez que 
aumenta em cinco anos a idade para os homens, 
e em sete anos para as mulheres se aposentarem.

A presidenta da APEOESP reuniu-se em seguida 
com os servidores que estavam na Alesp, que apro-
varam que a webconferência sobre a reforma da 
previdência que aconteceria nesta quinta-feira, 21, 
ocorrerá na segunda-feira, 25, às 15 horas, na sede 
central da APEOESP.  Bebel lembrou aos presentes 
que na segunda-feira, pela manhã, acontecerá na 
Alesp o Congresso de Comissões que tem o objeti-
vo de apressar a votação do projeto de reforma da 
previdência em plenário; por isso é importante que 
quem puder compareça à Alesp para pressionar os 
deputados.



Todos à assembleia dia 26/11 
Além da reforma da Previdência, a SEDUC promove 

o ataque à carreira do magistério, por isto é 
importante que façamos uma massiva assembleia na 

próxima terça-feira, 26, a partir das 14 horas, 
na Alesp (Avenida Sargento Mario Kozel Filho).

Secretaria de Comunicação


