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Bolsodoria quer votar reforma da previdência a toque de caixa
Vamos pressionar para tirar o desmonte da previdência da pauta

Audiência pública: 2/12 - segunda-feira – 14h00, 
no Auditório Franco Montoro - ALESP

PRESSÃO TOTAL: 
VAMOS FAZER A GREVE E COMPARECER 

EM PESO À ALESP NO DIA 03/12

Na terça-feira, 26/11, depois de não obter quó-
rum para a reunião do Congresso de Comissões 
(Constituição e Justiça, Finanças e Administração 

Pública e Trabalho) do dia anterior, o Presidente da 
ALESP nomeou como relator especial da Comissão 
de Constituição e Justiça o Deputado Gilmaci San-
tos. Imediatamente, o relator deu parecer favorável 
ao projeto de reforma da previdência, apresentado 
pelo governo e rejeitou as 150 emendas.

Nesta quarta, 27/11, a Assembleia Legislativa 
realiza o Congresso das Comissões de Finanças e 
Administração Pública e Trabalho para aprovar os 
pareceres, rejeitar as emendas e agilizar o processo, 
para que o projeto entre na pauta já na sessão da 
próxima terça-feira, 03/12, data da nossa assembleia 
estadual, que se realizará em frente à ALESP, e dia de 
greve, conforme deliberado na assembleia de 26/11.

Audiência pública
A Presidência da ALESP convocou audiência pú-

blica sobre a reforma da previdência na segunda-
-feira, às 14 horas, no auditório Franco Montoro. 
Temos que estar lá em peso. No mínimo dois con-
selheiros por subsede. Vamos mostrar a força da 
nossa categoria e do funcionalismo unificado.

Intensificar visitas às escolas 
– a greve tem que ser total

As subsedes devem realizar as visitas às escolas 
para dialogar com os professores sobre o desmonte 
da nossa previdência e alertar para o passo seguinte 
que será o desmonte da carreira do magistério e 
a perda de direitos como quinquênio, sexta-parte, 
GTCN, ALE e demais adicionais para quem aderir à 
farsa dessa nova carreira. O pagamento de subsídio 
em lugar de salário se tornará possível se o Gover-
no, agora, conseguir aprovar a PEC 18/2019, que 
faz parte da reforma da previdência e permitirá o 
pagamento de subsídio.

VAMOS ORGANIZAR A GREVE DO DIA 
03/12. TODOS À ASSEMBLEIA ESTADUAL. 

PRESSÃO TOTAL NA ALESP!
Secretaria de Comunicação


