BOLETIM

FILIADO
À CUT

Nº 73 - Dezembro/2019			

Sinteps na rede

Site: www.sinteps.org.br
Facebook: http://www.facebook.com/sindicatodostrabalhadores.sinteps
Twitter: https://twitter.com/SINTEPS1993
YouTube: TV Sinteps

J U N T O S , C O N Q U I S TA M O S M A I S !

Reforma da Previdência de Doria

Funcionalismo reage ao confisco
salarial e à perda de direitos
Terça, 3/12, tem novo ato conjunto das categorias

Trabalhadores de várias categorias do ser-

viço público paulista realizaram um ato conjunto
no dia 26/11/2019, em frente à Assembleia Legislativa, contra a reforma da Previdência que o governador João Doria tenta aprovar a toque de caixa,
ainda neste ano.
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.
O Fórum das Seis – que agrupa os sindicatos e
entidades estudantis das três universidades e do Centro Paula Souza – está se reunindo com entidades das
demais categorias do funcionalismo para organizar a
reação à reforma. No ato do dia 26/11, servidores técnico-administrativos e docentes das quatro instituições
estiveram presentes. Da Unesp, vieram caravanas de
Bauru, Botucatu, Guaratinguetá e São José dos Campos,
esta última junto com a Apeoesp.

Próximas atividades

Em assembleia geral, realizada antes do ato
conjunto do funcionalismo, os professores da rede estadual (Apeoesp) aprovaram um calendário de paralisações de um dia e atos na Alesp (às 14h) nas próximas
terças-feiras.
Na segunda-feira, 2/12, está agendada uma audiência pública na Alesp, às 14h, no auditório Franco
Montoro, com o objetivo de debater a reforma da Previdência de Doria.
O Sinteps convida todos para a Alesp nos dias

Neusa Santana Alves, da diretoria do Sinteps, fala
durante ato do funcionalismo na Alesp

2/12 (audiência pública) e 3/12 (ato público).
Nossa resposta a este duro ataque do governo
Doria só pode ser a MOBILIZAÇÃO! Se queremos impedir o desmonte da Previdência paulista e o confisco
salarial, o caminho é a luta dos servidores públicos do
estado. Queremos evitar que o projeto seja aprovado
neste ano, como tenta impor o governador, e possa ser
amplamente debatido no ano que vem.

Abaixo-assinado online

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

Quer saber em detalhes qual é a proposta de reforma
de Doria para os servidores paulistas? Acesse o site
do Sinteps e leia no Boletim do Fórum das Seis, que
está em destaque na página.
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Assembleia em 13/12 tem na pauta
proposta orçamentária para 2020
Reunião do CD acontece na mesma data. Confira!
N

o dia 13/12/2019,
sexta-feira, o Sinteps realizará
a reunião ordinária de seu
Conselho Deliberativo (CD), a
partir das 14h30, em sua sede. O
CD é composto pelos Diretores
de Base, eEgionais e da Executiva
do Sindicato. Na pauta, estão os
seguintes tópicos: Novas eleições
da entidade; Data-base 2019;
Calendário de reuniões 2020;
Informes.
No mesmo dia, às 15h30,
acontece uma Assembleia Geral
Ordinária, conforme edital ao lado.
Por fim, marcando o
aniversário de 26 anos do Sinteps,
acontece a habitual festa de final de
ano. Os detalhes estão no convite
abaixo!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 015/2019
A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, do Ensino
Público Estadual Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo SINTEPS - no uso de suas atribuições, convoca os ssociados para Assembleia
Geral Ordinária, conforme artigo 30, parágrafos b e c, a realizar-se em:
Data: 13/12/2019
Horário: 15h30
Local: Sede do Sinteps (Praça Cel. Fernando Prestes, 74 – subsolo – Bairro
Bom Retiro - São Paulo - SP)
Pauta:
- Discussão e aprovação da Proposta Orçamentária do SINTEPS para o próximo ano.
- Análise e discussão do balanço financeiro e de gestão patrimonial de 2018.
São Paulo, 29 de novembro de 2019.
Silvia Elena de Lima
Presidente do Sinteps (RG 8470347-7)

convite

O Sinteps convida os associados para
Festa de Confraternização de final de ano
Data: 13/12/2019 – Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato
(Praça Coronel Fernando Prestes, 74,
Metrô Tiradentes)
Horário: 18h às 23h

Vamos comemorar juntos os 26 anos de história, lutas e
conquistas do nosso Sindicato!
- Convites podem ser retirados na sede do SINTEPS até dia
10/12/2019. Também por e-mail, para secretaria@sinteps.org.br
- Convites para convidados acompanhantes: R$ 80,00.

Nome:

