São Paulo, 29 de dezembro de 2017 - ano XI - nº 64

Conﬁra os deputados paulistas que estão
contra a reforma da Previdência

(

Clique aqui para saber como votam todos
os deputados federais do estado de São Paulo

S

egundo recente levantamento da Folha de São Paulo, 221 deputados federais
afirmam que rejeitarão a proposta de reforma da Previdência quando esta for à
votação.
Outros 55 parlamentares se declaram favoráveis às mudanças propostas. No caso
do estado de São Paulo, são 29 os parlamentares que se declaram contrários, e outros 10
afirmam que votarão a favor. Impressiona o número de representantes que se dizem sem
posição: 234 em toda a Câmara dos Deputados, sendo 33 desses paulistas.
São exatamente esses deputados os alvos da ofensiva do governo para garantir os
308 votos necessários à aprovação da PEC. E para este intento, todas as armas
disponíveis estão sendo usadas, como ficou claro na recente declaração do novo
ministro da articulação política, Carlos Marun, de que as liberações de recursos aos
prefeitos, governadores e deputados serão associadas ao compromisso de voto
favorável à reforma da Previdência. Em contrapartida, será também a hora dos cidadãos
cobrarem a posição dos seus representantes.
É inaceitável que parlamentares escondam a sua posição da sociedade,
sobretudo em se tratando de um tema que terá consequências profundas e
permanentes sobre a vida de toda a população.

PUBLICADA MP QUE REDUZ PARA 60 ANOS
IDADE MÍNIMA PARA PIS/PASEP
O SINAL/SP DESEJA UM PRÓSPERO ANO NOVO
A TODOS OS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL

A

mudança entra em vigor no dia 6 de
janeiro e, segundo o Ministério do
Planejamento, poderá beneficiar 10,9
milhões de pessoas e injetar R$ 21,4 bilhões na
economia.
Em agosto idade foi reduzida para 65
anos no caso dos homens e 62 anos para
mulheres, por meio de outra MP que perdeu a
validade no dia 21 de dezembro. Com a nova
MP editada por Temer nesta terça, a idade
ficará em 60 anos para homens e mulheres.
Leia Mais

Convênios
Localização e contato:
Alameda Santos, 85 – Jardins – CEP 01419-000
Sao Paulo/SP
Tel: (11) 2627-6363
Descontos oferecidos:
Tratar do desconto diretamente com o Hotel.

Rua Augusta, 1513 – Consolação – São Paulo/SP
Tel: (11) 3253-5440 / 3262-1410
Descontos oferecidos:
10% de desconto no almoço (das 11h15 às 15h30),
excluídos bebida, café e sobremesas.

Agenda Cultural

Data:31 de Dezembro de 2017- das 20h30 até 4h30
Preço:A partir de R$300
Local: Avenida São João, 677 – Centro / SP.
Serviços: Jantar, Open Bar, Shows
Para mais informação:
acesse aqui: www.barbrahmacentro.com/competa

A programação musical já foi divulgada e o público vai
curtir a noite de Ano Novo com shows de Claudia Leitte,
Latino e o grupo Sambô.
Preço: Grátis
Data: 31 de dezembro 2017 e 01 de Janiero de 2018
Local: Ruas Bela Cintra e Haddock Lobo.

REDES SOCIAIS O Sinal quer
Servidor do Banco Central do Brasil, o Sinal-SP o convida a
ouvi-lo!
acessar, curtir e participar de nossas mídias digitais:
@sinalsp

portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo

facebook.com/sinal.sp
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