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5/12: GREVE NACIONAL contra
a reforma da Previdência.
Vamos parar as universidades

Segue a luta contra o
PL 920/17, o “PL da
maldade” de Alckmin

A pressão dos servidores públicos,
organizados em suas entidades, já
produziu alguns resultados em
relação ao projeto de lei 920/2017, o
“PL da maldade”, enviado pelo
governador Alckmin à Assembleia
Legislativa em 5/10. O projeto prevê
a renegociação da dívida paulista
com a União e congelamento dos
gastos do governo por dois anos.
O Congresso Nacional prepara-se para colocar
em votação uma das “prioridades” do governo
Temer: a reforma da Previdência. A expectativa é
que o novo projeto enviado à Câmara dos
Deputados pelo governo, com algumas poucas
mudanças em relação ao original, seja votado ainda
em dezembro, possivelmente no dia 6.
A nova proposta é mais perversa que a anterior,
especialmente para os servidores públicos. E, ao
contrário da propaganda mentirosa do governo, não
corta privilégios, como as altas aposentadorias dos
parlamentares, e ataca apenas a classe
trabalhadora, que terá de trabalhar mais, ganhar
menos e, se quiser receber o valor integral da
aposentadoria (no limite do teto), deverá contribuir
durante 40 anos!

Em audiência pública sobre o PL
920,
em
26/10,
deputados
governistas,
certamente
vislumbrando os estragos eleitorais
em suas carreiras, fizeram críticas ao
governador. Barros Munhoz, líder do
governo na Alesp, apresentou uma
proposta de emenda Aglutinativa ao
PL 920, na qual procura criar
algumas
salvaguardas
ao
funcionalismo. Porém, as entidades
apontam
que
mesmo
estas
“salvaguardas” são dúbias no texto
de Munhoz.
Leia mais

Leia mais.

De 24/11 a 4/12, vote nos candidatos do "Chapão da
Adunesp": Compromisso com a categoria docente e a
universidade pública
Links importantes:
Acesse o folheto com candidatos do Chapão da Adunesp
http://www.53.kmitd6.com/vl/8f2fc823e96024066-b-313c587635c8faa3d4-fceCUelm4weBaLe93184f6ff-

1/2

30/11/2017

Boletim Adunesp viaNET nº 119 - Novidades no site

Acesse o Boletim do Chapão da Adunesp
Acesse a Carta Programa do Chapão da Adunesp

http://www.53.kmitd6.com/vl/8f2fc823e96024066-b-313c587635c8faa3d4-fceCUelm4weBaLe93184f6ff-
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