
Não à reforma da Previdência! Não ao PL 920/2017! 

Revogação dos ataques aos direitos dos trabalhadores!  

Fora, governo ilegítimo! 
 

 

 

Os presentes ao XI Congresso do Sintunesp chamam a atenção dos trabalhadores 

da Unesp para o que segue.  

O governo golpista de Michel Temer, que reúne os setores mais atrasados da 

oligarquia brasileira, com o apoio da maioria corrupta do Congresso Nacional, já deixou 

muito claro a que veio: jogar o peso da crise sobre os trabalhadores e a população pobre 

do país. Essa foi a contrapartida exigida pelos financiadores do golpe. Já aprovaram a 

“flexibilização” dos direitos trabalhistas, congelaram por 20 anos os recursos destinados 

à saúde e à educação (o teto de gastos), reformaram e esvaziaram o currículo do Ensino 

Médio, entre outros ataques. Mas querem mais: a meta agora é reformar a Previdência, 

para dificultar ainda mais o direito à aposentadoria e favorecer os grandes grupos 

privados de seguridade.  

Na esteira de Brasília, o governador Geraldo Alckmin também se apressa para 

dar a sua “contribuição”. No dia 5/10, ele enviou à Assembleia Legislativa o PL 

920/2017, o “PL da maldade”, que amplia o prazo de pagamento da dívida de SP com a 

União. Em contrapartida, o estado se compromete a cumprir as exigências do governo 

federal: limitação drástica dos investimentos em saúde, educação etc., congelamento de 

salários e de evolução funcional, entre outros prejuízos para o funcionalismo paulista. 

Na Unesp, temos um cenário de confiscos e incertezas. A reitoria continua se 

utilizando da mesma fórmula para “resolver” os problemas de financiamento da 

instituição: jogar a conta para os trabalhadores. A receita reúne arrocho salarial, 

restrição de benefícios (como a redução dos subsídios ao plano de saúde e o corte no 

vale alimentação dos professores substitutos), as dúvidas sobre o pagamento do 13º 

salário.  

No país, no estado e na universidade, vivemos um clima de retrocesso social e 

cultural, que nos retira direitos arduamente conquistados.  

Vamos reagir! Vamos à luta contra a reforma da Previdência, pela 

revogação dos ataques aos nossos direitos e pelo fim desse governo golpista e 

ilegítimo!  

 

 

Águas de São Pedro, 10 de novembro de 2017. 

Presentes ao XI Congresso do Sintunesp 

   
Encaminhada para: 
- Ilmo. Sr. Geraldo Alckmin, Governador do Estado de São Paulo. 
- Deputados e Senadores federais 
- Deputados estaduais de São Paulo 


