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crise econômica iniciada em 2008, e que sindicatos, que busquem dividir a categoria ou 
começou a expressar-se, de forma mais negociar um mal menor, acabarão por nos impor 
acentuada, durante o governo Dilma uma derrota, que irá impactar na nossa vida, na 
aprofundou-se com a pandemia da Covid- vida do nosso povo, dos nossos filhos e dos nossos 

19. A incapacidade para lidar com a crise faz com netos. A reforma precisa ser derrotada, de 
que a burguesia nacional venha adotando conjunto. É a essa unidade para a luta que a 
medidas cada vez mais agudas, visando recompor direção do SINDJUFE-BA conclama todos os 
a sua taxa de lucro. setores da classe trabalhadora, em particular do 
   Essa burguesia covarde se vale de um governo Serviço Público. 
covarde para, durante a maior crise de saúde    Dizemos isso, também, porque é necessário tirar 
pública de toda uma geração, aumentar a a máscara das “oposições”. Aquelas mesmas que, 
exploração dos trabalhadores e destinar ainda no comando dos governos estaduais e municipais, 
mais dinheiro para os ricos. Foi através da fizeram quarentena para inglês ver. Aquelas que 
intervenção do Governo Bolsonaro que o chamam Bolsonaro de genocida, mas mantiveram 
patrimônio dos super-ricos brasileiros cresceu a atividade econômica a todo vapor nos estados e 
mais de 34 bilhões de dólares em quatro meses municípios, apenas controlando quantos 
durante a pandemia, segundo dados extraídos da trabalhadores perdiam a vida por dia, para que a 
ONG Oxfam da lista FORBES. Isso representou um coisa não saísse totalmente de controle. 
incremento de mais de 25% do seu patrimônio,  São essas oposições que aqui na Bahia 
enquanto a classe trabalhadora perdia seus mantiveram o funcionamento das mineradoras, 
empregos, direitos e colocava, literalmente, em responsáveis pela chegada da Covid-19 ao interior 
risco a própria vida. Para não morrerem de fome, do estado e que, na capital, usaram a quarentena 
muitos morreram de Covid-19. para cimentar a cidade com as obras do BRT, sem 
  Nesse último mês, ainda durante a pandemia, qualquer possibilidade de resistência para os 
esse governo covarde enviou ao Congresso uma citadinos. É essa falsa oposição, que diz não 
proposta de fim do Estado Brasileiro. Uma concordar com as medidas de Bolsonaro, mas 
proposta que atinge não apenas os atuais e aguardou, ansiosamente, e até mesmo se 
futuros trabalhadores do serviço público, mas a antecipou a aplicar as medidas da Reforma da 
todos os trabalhadores brasileiros que dependem Previdência, nas suas esferas. 
do Serviço Público. A proposta de Reforma    A Reforma Administrativa atinge os servidores 
Administrativa é de um cinismo capaz de públicos federais, estaduais e municipais e o 
surpreender quem nada esperava de Bolsonaro, Estado brasileiro como um todo, em todas as suas 
Guedes e Mourão. Não há o que salvar na reforma. esferas. É preciso exigir que essas oposições 
Não há como emendá-la. É insanidade acreditar larguem o discurso de 'combate ao fascismo' e se 
que é possível salvar segmentos da categoria, de unam, de verdade, à defesa dos direitos dos 
seus efeitos deletérios. trabalhadores. Caso contrário, que deixem cair de 
   Dizemos isso porque é necessário que atuemos vez a máscara sobre quais interesses eles, de fato, 
juntos para derrotar a reforma. Não há como ser defendem e de quão similares ao 'fascismo' de 
diferente. Ações de associações, centrais ou Bolsonaro, Mourão e Guedes eles realmente são.

A ÚNICA UNIDADE POSSÍVEL É PARA DERROTAR A REFORMA 
ADMINISTRATIVA DE BOLSONARO, MOURÃO E GUEDES
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 Desde o início da pandemia em março, por    Essa semana enquanto fazia uma caminhada me 
saberem que eu trabalho no TRE, várias pessoas dei conta de um ato simples que não faço há mais 
amigas me perguntavam: e as eleições? Minha de seis meses: apertar a mão de alguém 
resposta sempre era e é: não consigo visualizá-las desconhecido. Quantas vezes na Central de 
sendo realizadas. Atendimento ao Público do TRE apertei 
 Num tempo em que se estimula evitar calorosamente a mão de pessoas que acabara de 
aglomerações, no qual não foram realizadas conhecer! Quanta falta isso faz, quanta falta faz 
festas como o São João, shows, etc., e foram um abraço! Sou um recém avô e há seis meses não 
suspensos preventivamente o Réveillon e o carrego, abraço, nem beijo minha primeira neta 
carnaval de 2021, me parecia, me parece um que fez 1 ano dia 18 de setembro. Minha segunda 
paradoxo inexplicável que ocorram as eleições neta nasceu dia 11 de setembro, fui visitá-la uma 
municipais, notadamente evento que envolve semana depois em Feira de Santana e vesti um 
muita gente e que é praticamente um dia de festa, jaleco para apenas registrar o momento numa 
com aglomerações. foto. Tenho visto muita gente não seguindo os 
 Eu poderia aqui citar dados estatísticos, protocolos necessários, fazendo festas, indo a 
científicos, para corroborar minha preocupação e bares, etc., mas eu não sou todo mundo.
meu espanto. Afinal de contas, estamos ou não   Tenho lido algumas notícias sobre países nos 
vivendo um período de pandemia, de risco de quais, após a queda das restrições, os casos de 
contaminação e no qual devem ser evitados Covid-19 aumentaram e torço muito para que o 
grande ajuntamento e deslocamento de pessoas? que eu penso, baseado em informações 
Ora dirão alguns, mas está todo mundo nas ruas, científicas, não ocorra, que as eleições não gerem 
vemos imagens de praias cheias, transporte um crescimento de casos.
público lotado, shoppings abertos, etc., por que    Uma questão tem me acompanhado: por que as 
não realizar as eleições? Responderei eu, eleições não foram adiadas para o próximo ano 
parafraseando minha saudosa mãe: eu não sou quando se terá mais conhecimento sobre a 
todo mundo! Tenho evitado, ao máximo, locais pandemia e seus efeitos? Quais foram as 
com muitas pessoas, ainda não fui a shopping, prioridades pensadas pelos governantes, políticos 
ainda não me senti tranquilo para ir num salão e o Judiciário ao não fazerem isso?
cortar o cabelo nem irei a um cinema quando  No meu modesto entender, só existe uma 
forem reabertos. prioridade que reina sobre qualquer outra: a vida!

Por Joel Almeida, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA)

Opinião
SOBRE PRIORIDADES, AMORES, ELEIÇÕES E PANDEMIA
Opinião
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  O Brasil ultrapassava o número de 150 mil mortes, em 
decorrência da Covid-19, enquanto escrevíamos esse texto. 
Esses são os dados oficias, mas sabemos que esse número é 
muito maior, devido à subnotificação. A grande quantidade de 
vidas perdidas é resultado da política genocida de Bolsonaro e 
sua equipe econômica ultraliberal, que desde o início da 
pandemia colocaram o lucro acima das vidas. 
  Bolsonaro fez pouco caso do coronavírus: chamou de 
gripezinha; incentivou aglomerações; defendeu o uso da 
cloroquina como remédio para tratar a Covid, sem nenhuma 
comprovação científica; debochou o tempo todo da Ciência; 
zombou das mortes e desrespeitou o luto das famílias que 
perderam entes queridos. Vale ressaltar, também, que sua 
política genocida levou à morte a maioria de pobres e negros.
  A pandemia levou ao aumento da crise econômica. A 
preocupação de Bolsonaro e Paulo Guedes foi aprovar 
medidas que garantissem o lucro e a estabilidade dos grandes 
empresários, deixando os pequenos proprietários e os 
trabalhadores à deriva. Ao invés de garantir os empregos, a 
política adotada foi de favorecimento das demissões e da 
redução dos salários. 
    Bolsonaro era contra o auxílio emergencial. Sua proposta 
era pagar um auxílio de R$ 200. Depois, quis surfar na onda 
fazendo propaganda de que ele estava garantido o valor de R$ 
600. Ainda teve a cara de pau de mentir na ONU, afirmando 
que o seu governo estava garantindo uma ajuda de até 1 mil 
dólares. 
    Ao mesmo tempo em que fazia o discurso mentiroso na ONU, 
Bolsonaro cortava o valor do auxílio emergencial para R$ 300, 
justamente no momento em que vivemos o aumento absurdo 
do preço dos alimentos mais básicos, como o arroz e a carne. 
Além das mortes, a política desse governo reacionário 
aumentou a desigualdade social, elevando a concentração de 
riqueza nas mãos de um punhado de bilionários. 
    Enquanto cresceu em 3 milhões o número de pessoas no país 
em situação de insegurança alimentar grave, 42 bilionários 
aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares, somente 
durante a pandemia.

E O GOVERNO 
VAI PASSANDO 
A BOIADA...

GOVERNO BOLSONARO 
MORTE, DESEMPREGO, DESIGUALDADE 
SOCIAL E QUEIMADAS!

   Bolsonaro aproveitou a pandemia 
para “passar a boiada”, como propôs 
o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, na famigerada reunião 
ministerial do dia 22 de abril. Além 
dos ataques aos trabalhadores, às 
empresas estatais, aos servidores e 
aos serviços públicos, temos assistido 
à devastação de nossas florestas e à 
mortandade de animais silvestres, 
inclusive alguns ameaçados de 
extinção. A Amazônia voltou ao índice 
de desmatamento da década de 1990. 
O Pantanal já teve metade de sua 
floresta queimada, apenas nesse ano. 
     Esse governo precisa ser derrotado 
u r g e n t e m e n t e .  S o m e n t e  o s  
trabalhadores organizados podem 
apontar a saída. É preciso unir todas 
as lutas que estão ocorrendo, na 
perspectiva da construção de uma 
greve geral. As principais centrais 
sindicais têm que assumir essa tarefa, 
chega de fazer corpo mole. Estamos 
falando da necessidade de lutar em 
defesa das nossas vidas!

   Bolsonaro aproveitou a pandemia 
para “passar a boiada”, como propôs 
o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, na famigerada reunião 
ministerial do dia 22 de abril. Além 
dos ataques aos trabalhadores, às 
empresas estatais, aos servidores e 
aos serviços públicos, temos assistido 
à devastação de nossas florestas e à 
mortandade de animais silvestres, 
inclusive alguns ameaçados de 
extinção. A Amazônia voltou ao índice 
de desmatamento da década de 1990. 
O Pantanal já teve metade de sua 
floresta queimada, apenas nesse ano. 
     Esse governo precisa ser derrotado 
u r g e n t e m e n t e .  S o m e n t e  o s  
trabalhadores organizados podem 
apontar a saída. É preciso unir todas 
as lutas que estão ocorrendo, na 
perspectiva da construção de uma 
greve geral. As principais centrais 
sindicais têm que assumir essa tarefa, 
chega de fazer corpo mole. Estamos 
falando da necessidade de lutar em 
defesa das nossas vidas!

Foto: Folhapress
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    No início da pandemia, governadores e prefeitos operários da construção civil ao contágio do vírus. 
ensaiaram um enfrentamento contra os discursos Afinal, era preciso seguir com as obras faraônicas 
do presidente Bolsonaro. Defendiam as que serão exibidas, constantemente, na televisão, 
orientações da Organização Mundial da Saúde durante a propaganda eleitoral gratuita do seu 
(OMS), quanto à importância da garantia do candidato a prefeito de Salvador. 
isolamento social e reivindicavam o papel da    Nem Rui Costa nem ACM Neto preocuparam-se, 
ciência, no combate ao vírus. Contudo, entre o de verdade, com a vida. Fizeram bonitos discursos, 
discurso e a prática, a diferença foi grande. mas a lógica era a mesma de Bolsonaro: a 
  Tanto o Governador Rui Costa (PT), como o economia não pode parar. Tanto é assim que não 
Prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), aplicaram uma quarentena de verdade, com 
implementaram uma quarentena “meia boca”. O garantia de renda e estabilidade no emprego, para 
Governo Estadual seguiu com o Polo Petroquímico que todos pudessem ficar, de fato, em casa. 
de Camaçari funcionando a todo vapor assim como     Hoje, estamos chegando a 7 mil mortes na Bahia 
os setores da mineração e do agronegócio, que pela Covid-19, com uma média diária de 30 a 35 
ajudaram a espalhar o coronavírus para o interior mortes. O número de casos no Estado segue em 
do Estado. alta, com uma média de 700 por dia. Os dados 
    Em ano eleitoral, ACM Neto seguiu com as obras oficiais apontam um total de 315 mil casos 
da orla, Avenida Sete e Avenida ACM. Expondo os confirmados. 
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   O governo Bolsonaro aproveitou a pandemia responsabilidade do Estado e passam a ser uma 
para vender o Brasil. Destinou R$ 1,2 trilhão aos mercadoria a ser vendida pelo setor privado, 
bancos e reduziu a tributação de 20% para 15% através do princípio da subsidiariedade. Para isso, 
sobre o lucro; fechou os olhos enquanto o Pantanal tornam precários os vínculos dos trabalhadores do 
e a Amazônia eram desmatados pelo agronegócio; setor público, com o fim da estabilidade e dos 
desregulamentou relações de trabalho e extinguiu concursos públicos. Possibilitam, também, o 
direitos trabalhistas com a Carteira de Trabalho loteamento dos cargos públicos, através dos 
Verde e Amarela, além de congelar o salário dos vínculos com prazo determinado e dos cargos de 
trabalhadores do serviço público. liderança e assessoramento. A reforma vai além e 
    Para aprovar estas medidas, entregou o Banco promove a má gestão, falta de transparência, 
do Nordeste para Valdemar da Costa Neto (PL) – arbitrariedades e corrupção, através dos institutos 
indiciado por corrupção –, o Fundo Nacional de dos instrumentos de cooperação e da ampliação 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para Ciro dos contratos de gestão e da discricionariedade, 
Nogueira (PP), o Departamento Nacional de Obras sem controle,  do chefe do Executivo. 
Contra As Secas (DNOCS) para o Avante, tudo sob a       A reforma é a primeira fase do que o cinismo da 
batuta de Artur Lira (PP), que mira a presidência da equipe econômica nomeou de “Novo Serviço 
Câmara dos Deputados. Um governo de corruptos Público”. Após a PEC, deverão se seguir os Projetos 
e milicianos, que perdeu a vergonha no seu DNA. de Leis Complementares (PLPs) e Projetos de Leis 
   Agora, sob a batuta da equipe econômica do (PLs) da gestão de desempenho; PLs de 
ministro Paulo Guedes – suspeito de em fraudes de consolidação de cargos, funções e gratificações; 
fundos de pensão – o Governo envia ao Congresso PLs de diretrizes de carreiras; PLs de 
uma proposta de Reforma Administrativa que modernização das formas de trabalho; PLs de 
surpreende negativamente até quem nada de bom arranjos institucionais e PLs de ajustes no estatuto 
esperava deste governo inimigo dos brasileiros. do servidor. Por fim, na terceira fase, o governo 
     A proposta é um descalabro, do início ao fim. A deve enviar ao Congresso, um PLP do novo serviço 
PEC 32/2020, número de tramitação na Câmara público, contendo um novo marco regulatório das 
dos Deputados, baseia-se nos estudos de think carreiras; governança remuneratória e direitos e 
tanks neoliberais, como o Instituto Millenium, e deveres do novo serviço público. 
propõe um novo modelo de Estado brasileiro, fora      A reforma atinge os antigos e futuros servidores 
de uma assembleia nacional constituinte. e a própria população de conjunto. É um retorno às 
   No seu cerne, a proposta começa com uma relações anteriores à Constituição de 88, ao 
mudança principiológica, cujo único objetivo é clientelismo e ao coronelismo e precisará de todo o 
dizer que os direitos sociais deixam de ser nosso empenho para ser sepultada. CONTINUA

PÁGINAS CENTRAIS

REFORMA ADMINISTRATIVA  
PROJETO ATACA ATUAIS E FUTUROS SERVIDORES 
E DESMONTA O SERVIÇO PÚBLICO BRASILEIRO
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THINK TANK NEOLIBERAL 
O QUE É O INSTITUTO MILLENIUM?

  O Instituto Millenium é uma think tank, um ex-diretor da Central Globo de Jornalismo, 
laboratório de ideias, gabinete estratégico e Evandro Carlos de Andrade) e pelo filósofo Denis 
centro de pensamento neoliberal. Embora se Rosenfield, articulista dos jornais O Estado de São 
apresente como um conceito moderno, as think Paulo, O Globo, Diário do Comércio e Zero Hora.
tanks são apenas uma versão contemporânea do     O Instituto Millenium já foi ou é financiado pelo 
papel dos intelectuais na sociedade, como Grupo Abril, das revistas Veja e Exame, pelo Grupo 
descrevia que o marxista italiano Antonio Gramsci, OESP, d’O Estado de São Paulo, pela Associação 
na década de 1930, nos seus Cadernos do Cárcere. Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
    Gramsci afirmava que um grupo de intelectuais (ABERT) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ). 
organizados em torno de uma revista, jornal ou Estas empresas são as responsáveis por difundir o 
qualquer meio de comunicação, exerciam ideário da Millenium e realizar a massificação e 
frequentemente a função de partidos políticos. disputa ideológica das suas ideias junto ao povo 
Nesta publicação, Gramsci se referia ao partido brasileiro. 
dos intelectuais como um “partido constituído por    O Instituto recebe muito dinheiro dos grandes 
uma elite de homens da cultura, que tem a função mercadores da educação (como a Estácio de Sá) e 
de dirigir, do ponto de vista da cultura, da de bancos estrangeiros como o Bank of America e 
ideologia, um grande número de partidos afins”. Merry Lynch. Eles estão diretamente interessados 
   No caso concreto, o Instituto Millenium é um na privatização dos direitos sociais dos brasileiros 
partido de intelectuais liberais ricos, criado pela e na destinação do dinheiro dos nossos impostos 
economista Patrícia Carlos de Andrade (filha do para ampliação dos seus lucros.

PÁGINAS CENTRAIS

    Antonio Gramsci nasceu em 22 de janeiro de 1891, em Ales, na Itália. Foi um 
filósofo marxista, jornalista, crítico literário, linguista, historiador e político. 
Membro fundador e secretário-geral do Partido Comunista da Itália, foi 
deputado pelo distrito do Vêneto, e preso pela ditadura fascista de Mussolini. 
Gramsci é reconhecido, principalmente, por suas elaborações sobre os conceitos 
de hegemonia e intelectual orgânico, sendo os Cadernos do Cárcere sua obra 
mais destacada. Gramsci morreu em Roma, em 27 de abril de 1937.

QUEM FOI ANTONIO GRAMSCI?
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     Com a pandemia do coronavírus, o SINDJUFE-BA de Lindinalva de Souza, do SINDJUFE-BA.
produziu um novo vídeo sobre a importância do     Ainda no mês de setembro, as redes sociais do 
serviço público e dos trabalhadores no combate à sindicato se voltaram para combater as mentiras 
Covid-19, denunciando as ameaças do governo, a do governo. Isso aumento as interações nos posts 
exemplo da redução salarial da PEC Emergencial. O sobre a Reforma Administrativa em 6 vezes mais, 
sindicato ainda teve participações no Programa do quando comparado com posts de outros temas. 
Trabalhador, quinzenalmente na Rádio Metrópole,     “O sindicato tem buscado inovar a comunicação, 
para discutir a reforma que o governo preparava. sem abrir mão da tradição organizativa da nossa 
     Em setembro, o projeto de Bolsonaro recebeu o classe. Podemos romper a hegemonia da narrativa 
registro de PEC 32/2020 na Câmara, e o sindicato burguesa com o engajamento dos trabalhadores. 
intensificou a luta contra Reforma Administrativa. Informar é armar a categoria para desconstruir as 
O SINDJUFE-BA veiculou spots no rádio (Piatã FM e mentiras que a burguesia repete na grande mídia”, 
Metrópole FM), participou do Dia Nacional de Luta afirma Lindinalva Souza, do SINDJUFE-BA. 
(30/09) e dedicou ao tema uma edição do “Diálogo     Este jornal é parte do esforço do sindicato contra 
de Classes”, no YouTube do sindicato. O programa as mentiras do governo e da classe dominante. Em 
contou com Sandra Marinho, professora da UFBA e defesa dos servidores e dos serviços públicos, diga 
diretora do ANDES-SN, Adriana Stella, e mediação não à reforma administrativa!

A luta na pandemia e nas redes sociais

COMUNICAÇÃO DO SINDJUFE-BA 
EM DEFESA DOS SERVIDORES 
E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

     Durante todo este ano, o SINDJUFE-BA tem feito      Em março, o jornal do sindicato também tratava 
um esforço para combater o discurso hegemônico do tema e o editorial dizia: “Durante a reabertura 
das reformas neoliberais e a retirada dos direitos dos trabalhos legislativos de 2020, o foco da 
dos trabalhadores. Não é fácil, pois a grande mídia mensagem do presidente Bolsonaro e dos 
está a serviço dos ricos para difundir suas ideias. discursos dos presidentes da Câmara e do Senado 
    Ainda assim, o SINDJUFE-BA tem lançado mão de demonstrava que existe um alinhamento entre os 
todos os recursos disponíveis para esclarecer a representantes dos ricos: a importância da 
população e a própria categoria dos efeitos das continuidade da aprovação das reformas, em 
medidas dos governos na vida dos trabalhadores. particular, da reforma administrativa. Tais falas 
   Contra a Reforma Administrativa de Bolsonaro, deixam claro, se ainda existia alguma dúvida, que 
as ações do sindicato começaram em novembro de em sintonia com a opção política de destruição do 
2019, através de um ciclo de palestras no TRT, JF- Estado Social, passa a ser prioridade máxima do 
BA e TRE-BA, com a participação de Adriana Stella, governo acelerar o processo de privatização dos 
da FASUBRA e da CSP-Conlutas . serviços públicos, e de extinção dos servidores 
   Antes da pandemia, o SINDJUFE-BA lançou uma públicos e das suas carreiras.”
campanha contra a Reforma Administrativa, que     Ainda em março, a categoria participou do 18M, 
ainda se esboçava no governo. Cartazes, adesivos paralisando por 24h em defesa dos servidores/as, 
e o vídeo já discutiam pontos centrais da reforma. do serviço público e contra a Reforma.  
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COMO ELA ATINGE A 
TODO O POVO BRASILEIRO?

Caráter subsidiário do Estado
Art. 37. A administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios (...) e subsidiariedade.

Terceirização, desmonte da máquina pública, má gestão e corrupção
Parágrafo 8 - IV - a possibilidade de contratação, mediante processo seletivo simplificado, de 

pessoal com vínculo por prazo determinado, com recursos próprios de custeio; V - os 
procedimentos específicos para a contratação de bens e serviços; VI - a gestão das receitas 

próprias; VII - a exploração do patrimônio próprio;

CONTINUA

   Logo na questão dos princípios, o governo já  O Estado passa a ser subsidiário para, 
apresenta a lógica da reforma administrativa. excepcionalmente, suprir carências onde o 
Ela mira, duramente, os trabalhadores do setor privado não tenha interesse em atuar. É 
Serviço Público, mas atinge o povo brasileiro de uma sinalização clara do fim do SUS, das escolas 
conjunto. Afirmar que a Administração Pública e universidades públicas, da rede de proteção à 
é  subs id iár ia  é  de ixar  c laro  que a  maternidade e à infância e assim por diante. Os 
preponderância passa a ser do setor privado. Já miseráveis e indigentes teriam acesso às 
de cara, isso é uma sinalização de que os demandas sociais, através de transferência de 
direitos sociais deixam de existir como tais, dinheiro público para o setor privado, por 
passando a serem restritos a quem possa pagar intermédio de vouchers e cupons, conforme a 
por eles. Aqui, estão inclusos o direito à Saúde, à cartilha do Economista Milton Friedman, guru 
Educação, ao acesso à Justiça, etc. do Ministro Paulo Guedes.

ESPECIAL 
ENTENDA A REFORMA 
ADMINISTRATIVA 
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Art. 37-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, na forma da lei, firmar 
instrumentos de cooperação com órgãos e entidades, públicos e privados, para a execução de serviços 

públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de 
particulares, com ou sem contrapartida financeira.

Poderes excessivos ao executivo 
Art. 48. X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicos, observado o que 

estabelece o art. 84, caput, inciso VI, alíneas “b”, “e” e “f”; Art. 84. VI - quando não implicar aumento de 
despesa, dispor por meio de decreto sobre: a) organização e funcionamento da administração pública 

federal; b) extinção de: c) criação, fusão, transformação ou extinção de Ministérios e de órgãos 
diretamente subordinados ao Presidente da República, observado o disposto no art. 88; d) extinção, 

transformação e fusão de entidades da administração pública autárquica e fundacional;

   A PEC prevê o mecanismo dos instrumentos de cooperação. Trata-se, na verdade, de instrumentos 
de privatização, posto que a cooperação pode se dar com entidades privadas. Esse modelo amplia o 
que ocorre com as Organizações Sociais, que servem de meios de institucionalização da corrupção.

    O Presidente terá autonomia exagerada para extinguir cargos e órgãos da administração indireta 
(mudança dos artigos 48 e 84). Além da possibilidade de extinção, por mero decreto presidencial, de  
Universidades e Ifs, INSS, Órgãos Reguladores, DNIT, Ibama, Fiocruz, INPE, Funasa, dentre outros.

  A PEC aumenta a autonomia de órgãos e corrupção. Por fim, a gestão de receitas e a 
entidades para os contratos de gestão. Na exploração do patrimônio incentivam a 
prática, ela defende a contratação de pessoal, cobrança por serviços públicos, já que os órgãos 
sem concurso (através de processo seletivo e entidades são estimulados a buscarem mais 
simplificado), ficando, assim, autorizado que receitas; e a privatização do patrimônio público, 
um órgão contrate até mesmo a totalidade de pois a PEC estimula ainda a sua “exploração”, 
seu quadro de pessoal por esse método. Essas via contratos de gestão.
entidades, inclusive, estão dispensadas de se     O parágrafo aumenta os poderes do Executivo 
submeterem à lei de licitações, conforme o ao retirar do Legislativo a competência de 
inciso V, gerando um regime adicional de aprovar a destinação dos recursos públicos, 
contratações, dificultando a transparência e uma vez que, um orçamento global do contrato 
ação de órgãos de controle, abrindo mais um de gestão, não permite a especificação de 
arco de possibilidades para os desvios e a quanto será destinado a cada uma das rubricas.

ESPECIAL 
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COMO ELA ATINGE OS 
FUTUROS SERVIDORES?

Fim do RJU e da Estabilidade
A PEC extingue o Regime Jurídico Único, decreta o fim dos concursos públicos como regra e o 

torna subjetivo nas hipóteses na qual ele se mantém.

CONTINUA

Deixam de existir as funções públicas 
(I - os cargos, os vínculos e os empregos públicos são acessíveis...).

    O fim da estabilidade, para a quase totalidade na Constituição Federal de 1988, deixa de existir 
dos vínculos, é o que falta para deixar o Estado e é substituído por vínculos precários similares, 
sujeito à pessoalidade, à corrupção, às em certa medida, ao cenário que existia nas 
rachadinhas e a todo tipo de arbitrariedade que décadas de 60 e 70. Uma verdadeira volta ao 
possa ser conduzida pelo governante de passado, onde a estrutura pública servia ao 
plantão. Sem a estabilidade, os servidores governo e não ao cidadão e era preenchida por 
podem ser demitidos por excesso de despesas, indicações políticas e clientelismo. Chama 
excesso de pessoal, ou em decorrência de atenção o fato de que, nas hipóteses em que o 
avaliação de desempenho, que não dependerá concurso ainda resiste, a EC exclui a atual 
de lei complementar para ser regulamentada. previsão de que a seleção seja “de acordo com a 
    O Regime Jurídico Único (RJU), um avanço na natureza e a complexidade do cargo ou 
organização do Estado Brasileiro, conquistado emprego”.

ESPECIAL 
ENTENDA A REFORMA 
ADMINISTRATIVA 
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Emprego público (II - a investidura em emprego público depende de aprovação em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, na forma da lei;) - Os empregos públicos já tiveram sua estrutura 

violentamente precarizada, pois são regidos por uma CLT, já desfigurada pela Reforma Trabalhista dos 
governos Temer e Bolsonaro e segue sob ameaça de aprofundamento de retirada de direitos.

Cargo com vínculo por prazo determinado (IV - a possibilidade de contratação, mediante processo 
seletivo simplificado, de pessoal com vínculo por prazo determinado, com recursos próprios de 
custeio (lei ordinária)) – Servidores com contrato temporário, sem direito à estabilidade e sem a 

necessidade de concurso público, pois o processo seletivo é simplificado. A legislação atual já prevê 
essa possibilidade, porém como exceção, em situações limitadas e de necessidade temporária. O 

objetivo aqui é tornar esse modelo como a regra, de fato.

Cargo com vínculo por prazo indeterminado (IIA - a investidura em cargo com vínculo por prazo 
indeterminado depende, na forma da lei, de aprovação em concurso público com as seguintes 

etapas: a) provas ou provas e títulos; b) cumprimento de período de, no mínimo, um ano em vínculo 
de experiência com desempenho satisfatório; e c) classificação final dentro do quantitativo 

previsto no edital do concurso público, entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo 
de experiência;) - Servidores em função de apoio (os que não são típicos de Estado). Não possuem 

estabilidade; suas funções podem ser extintas a qualquer tempo por decisão da gestão, caso em que, o 
vínculo se faz extinto. Projeto de lei irá definir outras hipóteses de extinção do vínculo.

REFORMA CRIA 5 TIPOS DE VÍNCULOS 
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

ESPECIAL 
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Cargo típico de Estado (IIB - a investidura em cargo típico de Estado depende, na forma da lei, de 
aprovação em concurso público com as seguintes etapas: a) provas ou provas e títulos; b) 

cumprimento de período de, no mínimo, dois anos em vínculo de experiência com desempenho 
satisfatório; e c) classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público, 

entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de experiência;) - Único vínculo com 
estabilidade, a ideia de carreira típica de Estado é antiga e remonta ao período da ditadura militar. 

Mais uma demonstração do retorno ao passado que essa reforma representa, conforme lei 6.185/74:

CONTINUA

Em vínculo de experiência (IIA e IIB c) – (classificação final dentro do quantitativo previsto no 
edital do concurso público, entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de 

experiência;) - Temos a figura de um servidor de segunda classe. O vínculo de experiência traz mais 
subjetividade no processo seletivo. Não importa se você foi o primeiro na fase de provas e títulos. Sua 

permanência no cargo público dependerá da subjetividade do avaliador. Muito de acordo com as 
noções de “despetização” de Onix e a ideia de que militantes não podem ser servidores do Guedes. Até 

quando a reforma prevê a necessidade de concursos públicos apresenta um critério subjetivo, que 
coloca o Estado nas mãos de governos e de opções ideológicas, desprezando critérios objetivos.

LEI No 6.185, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974
Art. 2º Para as atividades inerentes ao Estado como Poder Público sem correspondência no setor privado, 

compreendidas nas áreas de Segurança Pública, Diplomacia, Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Tributos 
Federais e Contribuições Previdenciárias, Procurador da Fazenda Nacional, Controle Interno, e no Ministério 

Público, só se nomearão servidores cujos deveres, direitos e obrigações sejam os definidos em Estatuto próprio, 
na forma do art. 109 da Constituição Federal. Art 3º Para as atividades não compreendidas no artigo precedente 

só se admitirão servidores regidos pela legislação trabalhista, sem os direitos de greve e sindicalização, 
aplicando-se-lhes as normas que disciplinam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Cargo de liderança e assessoramento (V - os cargos de liderança e assessoramento serão 
destinados às atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas;) - Substituem os cargos 

comissionados, seguem sem necessidade de concurso e sem estabilidade. Os critérios para ocupação 
desses cargos serão estabelecidos pelo chefe de cada poder (norma infralegal).

ESPECIAL 
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VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS SEGUINTES VANTAGENS (ART. 37 XXIII):

A) férias em período superior a trinta dias pelo período aquisitivo de um ano – Inclui servidores que 
operem máquinas de raios-x, professores da Educação Básica e categorias que possuem recesso, em 

função da suspensão das atividades de seus órgãos. B) adicionais referentes a tempo de serviço, 
independentemente da denominação adotada; C) aumento de remuneração ou de parcelas 

indenizatórias com efeitos retroativos; 

D) licença-prêmio, licença-assiduidade ou outra licença decorrente de tempo de serviço, 
independentemente da denominação adotada, ressalvada, dentro dos limites da lei, licença para 

fins de capacitação; E) redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração, exceto 
se decorrente de limitação de saúde, conforme previsto em lei; - A PEC não diz que a redução precisa 

ter o consentimento do servidor ou categoria, e sugere que pode haver redução da jornada com a 
respectiva redução de remuneração, de forma compulsória.  

F) aposentadoria compulsória como modalidade de punição; - Uma anomalia que só existe para as 
categorias que foram excluídas da reforma. O governo inclui esse item para angariar simpatia para a 
“proposta moralizante”, como se de fato essa possibilidade existisse, atualmente, no Serviço Público. 

G) adicional ou indenização por substituição, independentemente da denominação adotada, 
ressalvada a efetiva substituição de cargo em comissão, função de confiança e cargo de liderança 

e assessoramento; - Isso não existe entre os servidores públicos, embora ocorra na Magistratura e 
Ministério Público, que não são atingidos pela PEC. O governo tenta confundir a opinião pública.

H) progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço; I) parcelas 
indenizatórias sem previsão de requisitos e valores em lei, exceto para os empregados de 

empresas estatais, ou sem a caracterização de despesa diretamente decorrente do desempenho de 
atividades; J) a incorporação, total ou parcial, da remuneração de cargo em comissão, função de 

confiança ou cargo de liderança e assessoramento ao cargo efetivo ou emprego permanente.

Possibilidade da redução de jornada e da remuneração (Art. 37 par. 20 – É vedada a redução da 
jornada e da remuneração para os cargos típicos de Estado.) - Explicitamente, a reforma impede a 

redução da jornada e remuneração dos cargos típicos de Estado. Implicitamente, ela autoriza a 
redução da jornada com a correspondente redução de remuneração dos demais cargos (Art. 37 XXIII e). 
Uma situação cretina, na qual se pode reduzir a carga horária e a remuneração dos atuais servidores e 

contratar, sem concurso e de forma mais precarizada, outros que complementem a carga horária. Cabe 
destacar que a Saúde e a Educação Públicas, dentre outros serviços, estão totalmente desprotegidos.

ESPECIAL 
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Perda do direito aos planos de carreira – O texto atual da CF88 prevê no seu art. 39 o direito dos 
servidores aos planos de carreira (A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no 

âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.). O texto do Art. 39 da PEC, 

extingue o RJU e o direito à carreira (Art. 39. Lei complementar federal disporá sobre normas gerais de: 
I - gestão de pessoas; II - política remuneratória e de benefícios; III - ocupação de cargos de liderança e 
assessoramento; IV - organização da força de trabalho no serviço público; V - progressão e promoção 
funcionais; VI - desenvolvimento e capacitação de servidores; e VII - duração máxima da jornada para 

fins de acumulação de atividades remuneradas nos termos do art. 37, caput, incisos XVI-A e XVI-B).

CONTINUA

Perda da garantia da destinação exclusiva das Funções Comissionadas e da destinação de 
percentuais mínimos dos Cargos em Comissão. Atualmente, a Constituição prevê que as funções de 

confiança serão exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargo efetivo, o mesmo 
ocorrendo com um percentual mínimo dos cargos em comissão. A PEC retira esse direito e estabelece 

cargos de liderança e assessoramento, sem qualquer necessidade de concurso, que substituirão, 
gradualmente, as funções de confiança e cargos em comissão (Art. 4º da PEC). Ademais, a PEC prevê 
que tais cargos podem ser destinados a atribuições técnicas, ou seja, substituir os cargos efetivos e 

permanentes, atualmente destinados a servidores concursados.

COMO ELA ATINGE 
OS ATUAIS SERVIDORES?
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Possibilidade de perda de benefícios por falta de disposição legal no prazo de dois anos 
Art. 6º As parcelas indenizatórias pagas em desacordo com o disposto no art. 37, caput, inciso 

XXIII, alínea “i”, da Constituição ou instituídas apenas em ato infralegal ficam extintas após dois 
anos da data de entrada em vigor desta Emenda à Constituição. O artigo mitiga a previsão de não 

aplicação do Art. 37, XXIII, i. Exige dispositivo legal para instituir e definir valores para o pagamento de 
auxílios, tais como, alimentação, creche, transporte, etc. Na prática, inviabiliza a existência desses 

benefícios ou a atualização dos seus valores, pela necessidade de lei, ao invés de ato infralegal.

Vedação constitucional da retribuição pelo exercício de função comissionada e cargo em comissão 
e de parcelas indenizatórias durante afastamentos. Art. 37 par. 16 - Os afastamentos e as licenças 

do servidor não poderão ser consideradas para fins de percepção de remuneração de cargo em 
comissão ou de liderança e assessoramento, função de confiança, gratificação de exercício, bônus, 

honorários, parcelas indenizatórias ou qualquer parcela que não tenha caráter permanente. Se 
enquadram nesta hipótese, por exemplo, o pagamento de função de confiança, auxílio-alimentação, 

gratificações de exercício (como a GAE e a GAS) durante férias, licenças capacitação e todas as outras, 
exceto por motivo de tratamento da própria saúde. Chama ainda atenção que, aqui e em outros pontos 
da PEC, como no novo texto do parágrafo 10, o termo “cargo em comissão” siga sendo utilizado. Outra 

prova da falta de estudos, qualidade e do total descaso do governo na elaboração desta PEC.

CONTINUA

Perda da possibilidade da concessão dos benefícios vedados aos novos servidores, caso não exista 
lei que a conceda antes de primeiro de setembro de 2020, exceto se houver alteração ou revogação 

da referida lei (Art. 37 XXIII). A EC prevê que não há direito adquirido a nenhuma das vantagens 
listadas, mesmo que a lei que o instituiu seja anterior à promulgação da Emenda.  
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Perda da garantia de que seus cargos somente possam ser modificados em virtude de lei
Art. 84. VI - quando não implicar aumento de despesa, dispor por meio de decreto sobre: a) organização 
e funcionamento da administração pública federal; b) extinção de: 1. cargos públicos efetivos vagos; e 2. 
... cargos em comissão, cargos de liderança e assessoramento, funções de confiança e gratificações de 
caráter não permanente, ocupados ou vagos; ... e) transformação de cargos públicos efetivos vagos, … 
cargos em comissão e cargos de liderança e assessoramento, funções de confiança e gratificações de 

caráter não permanente vagos ou ocupados, desde que seja mantida a natureza dos vínculos de que 
trata o art. 39-A; e f) alteração e reorganização de cargos públicos efetivos do Poder Executivo federal 

e suas atribuições, desde que não implique alteração ou supressão da estrutura da carreira ou 
alteração da remuneração, dos requisitos de ingresso no cargo ou da natureza do vínculo;

Desligamento de função ou cargo em comissão por motivação político-partidária 
Art. 41-A. Parágrafo único. É vedado o desligamento dos servidores de que trata o art. 39-A, caput, 
incisos I a IV, por motivação político partidária. Explicitamente, a PEC retira da previsão os cargos de 
liderança e assessoramento, autorizando o uso de critérios políticos partidários para a sua ocupação e 

explicitando o loteamento do serviço público.

Perda do cargo público antes de trânsito em julgado de sentença judicial
Art. 41. § 1º O servidor público estável ocupante de cargo típico de Estado só perderá o cargo: I - em 

razão de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; Art. 2º Ao servidor 
público investido em cargo efetivo até a data de entrada em vigor do regime jurídico de que trata o art. 

39-A da Constituição é garantido regime jurídico específico, assegurados: § 2º O servidor a que se 
refere o caput, após adquirir a estabilidade, só perderá o cargo nas hipóteses previstas no art. 41, § 1º, 

incisos I a III, e no art. 169, § 4º, da Constituição.

Perda da possibilidade da acumulação de cargos
Art. 5º Poderão manter os vínculos existentes na data de entrada em vigor desta Emenda à 

Constituição, se houver compatibilidade de horário e observado o disposto no art. 37, caput, inciso 
XI, da Constituição, os servidores e os empregados públicos que acumulem... Quem já tem os 

vínculos os mantêm, quem não tem perde a possibilidade de acumulação.
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ão se trata de uma reforma administrativa, perversa. Independentemente do político que 
mas de um verdadeiro desmonte do assuma e o seu matiz ideológico, o massacre vem, 
serviço público. Para dimensionar essa em maior ou menor grau, mas sempre vem. 
reforma é preciso compreender qual o   Desde a década de 90, o Serviço Público sofre 

verdadeiro problema dos gastos públicos ataques constantes. Anos sem reposição 
brasileiros e, também, desmitificar todas as in f lac ionár ia ,  desmonte ,  pr ivat izações  
mentiras fabricadas. Combater, também, o desnecessárias, concessões públicas indevidas. Se 
assédio moral midiático, pelo qual os servidores não entendermos isso, fica mais hercúlea a tarefa 
públicos vêm passando, além dos constantes de nos unirmos. O que está em jogo, com a 
ataques aos serviços públicos. reforma, é o funcionamento do próprio Estado. 
  No Brasil, é praticada uma política monetária Quem ganha com isso? Certamente, não será a 
suicida (trilhões são destinados para juros e sociedade necessitada do serviço público. Quem 
amortização da dívida pública) por meio, inclusive, ganha é quem quer fazer negócios, com 
de criação de crises, o que tem levado à redução terceirização em massa, compra do Estado e de 
dos gastos sociais e a uma maior concentração de empresas lucrativas: os donos de negócios, as 
renda. A EC 95/2016 (cunhada apropriadamente grandes corporações. 
de PEC da Morte) e a EC 106/2020 são exemplos  Ganha, também, a estrutura que sustenta o 
dessa necropolítica. Com a EC 106/2020, trilhões modelo da dívida, as instituições financeiras. 
serão destinados aos bancos e demais instituições Ganham os políticos desonestos, que farão 
financeiras, com a compra de títulos podres pelo barganha, que poderão oferecer chefias, até 
Banco Central, comprometendo o orçamento mesmo em cargos técnicos, empregar qualquer 
público e gerando mais dívida pública, sem um, independente de qualidades, e somente para 
qualquer contrapartida. corresponder a seus interesses particulares. 
   Soma-se a isso, uma política tributária regressiva  Esse novo princípio da subsidiariedade, que 
e as imensas renúncias fiscais. Cabem dentro delas querem inserir no art. 37 da Constituição Federal, 
valores, que cobriram inúmeras economias significa que o Estado só vai atuar onde a iniciativa 
geradas pelas propaladas reformas, que só atacam privada não quiser. O acréscimo do art. 37-A dará 
direitos fundamentais e aumentam o fosso da ensejo a mais corrupção, à demissão de servidores 
desigualdade. Esses e outros mecanismos fogem técnicos e capacitados, que serão substituídos por 
da compreensão da maioria dos brasileiros, que qualquer um que atenda a interesses escusos, 
aceita o massacre de seus direitos, sem entender o ingerências indevidas em instituições públicas de 
caráter do orçamento público e a sua lógica ensino. CONTINUA

Milena Hereda, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA)

OpiniãoOpinião

DIGA NÃO 
AO DESMONTE!
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  Vale ressaltar que haverá aumento dos gastos     5. A estabilidade do servidor não se justifica 
públicos, com chefias não concursadas. Extinção, e ele não pode ser demitido. Muito pelo 
por simples decreto, de órgãos públicos. contrário, essa não é uma garantia do servidor, 
Sintetizando, é tanto descalabro, que daria para mas sim da sociedade. Para que o servidor se 
escrever por horas. Quanto às mentiras que estão oponha a pressões, ordens ilegais dos chefes de 
utilizando para enganar a sociedade, há um rol plantão, dos políticos, dos juízes etc. Parte dos 
extenso a ser enumerado:  servidores públicos já passou por assédio moral. 
   1. Máquina pública inchada. É uma desfaçatez Os servidores estão suscetíveis a receber ordens 
sem tamanho. Os dados estão disponíveis para ilegais e, caso não houvesse a estabilidade, 
todos que procurarem (Atlas do estado Brasileiro dificilmente teria estrutura para resistir. O 
do IPEA, Banco Mundial, OCDE - basta dar um servidor passa por estágio probatório, pode ser 
“Google”). O Brasil é o 26.º país em número de demitido sim, mediante processo judicial, com 
servidores. Quem está na frente? Dinamarca, garantia de ampla defesa. Todavia, não é esse o 
Suécia, Finlândia, França, Canadá, dentre outros. ponto, o que se pretende é, justamente, permitir 
Até mesmo os EUA têm mais servidores do que o maior ingerência política. 
Brasil.   Posso continuar o extenso rol, pois ainda há 
   2. Reajuste automático. Os servidores não têm muita fake news para desmentir. Por isso, é 
reajuste automático. O Judiciário não reconheceu fundamental a união de todos, em defesa do 
o direito ao reajuste. Os servidores federais Serviço Público de qualidade, contra o desmonte 
ficaram quase 10 anos sem obter sequer reposição do Estado, entender o orçamento público e o que 
inflacionária. A famigerada progressão na está por trás do desmantelamento, checar as 
carreira, atacada pelo Ministro Guedes, não cobre notícias e entender as motivações subjacentes. 
nem mesmo a inflação acumulada. Importante Pode começar lendo os efeitos das Emendas 
frisar que quem mais será atacado é o servidor Constitucionais 95/2016 e 106/2020, os gastos 
municipal e aqueles com menores salários. Além com a dívida pública que só aumentam sem nunca 
disso, estão fora da reforma parlamentares, ter havido uma auditoria, a política tributária 
militares, juízes, promotores, procuradores, regressiva perversa, entender como o poder 
ministros de tribunais superiores. econômico e a dívida maldita moldam toda a 
   3. Gasto elevado de 145% em 12 anos. Mentira! estrutura política brasileira. 
As despesas com pessoal e encargos da União   Os dados aqui postos podem ser consultados 
estão no mesmo patamar há 20 anos (4,4% do facilmente, basta dar um ”Google”. Este é mais um 
PIB). No auge da crise, esse valor reduziu. As desabafo. Essa luta é de toda a sociedade e não só 
despesas com servidores ativos federais dos servidores. Os servidores antigos, que estão 
representa 1/4 da receita líquida da União. A acreditando não serem afetados pela reforma, 
elevação de gasto manteve uma média estável, estão incorrendo em grave engano. É o fim do 
que nem mesmo correspondeu ao aumento da Regime Jurídico Único, com convivência de 
inflação. E, como dito acima, não temos tantos múltiplas formas, onde cargos poderão ser 
servidores como outros países. Além disso, muito extintos. Lembremo-nos que fomos afetados com 
volta aos cofres públicos, por meio de impostos. a Reforma da Previdência, com a possibilidade de 
  4. Todo servidor ganha muito. Uma grande redução de jornada com redução de salários. E, 
falácia, sem correspondência com a realidade da ainda que não tivesse esse reflexo nos servidores 
grande maioria de servidores. Há distorção de antigos, está em jogo todo o serviço público. 
dados pela mídia. Eles pegam as maiores   Vejo alguns fecharem os olhos, como se não 
remunerações do funcionalismo público e vissem a gravidade ou estejam desacreditados de 
mostram salários exorbitantes como se fosse a tudo. Existem, ainda, aqueles que já estão 
regra. Distorções devem ser corrigidas. Mas não é estudando para magistratura, MP, Procuradorias, 
isso que pretende a reforma, mesmo porque os etc. É uma solução para seus problemas 
mais privilegiados ficarão de fora. Além de querer individuais. Porém, devemos pensar como 
abrir o trem da alegria, podendo contratar sem sociedade e como isso afetará a todos. 
concurso, até para chefia de cargos técnicos.  

#ÉHoradeMudaroJogo 
#NãoÀRefornaAdministrativa
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SIGA O SINDICATO NAS REDES.

SIGA A NOSSA LUTA!

(71) 99172-8143

@Sindjufe

@SindjufeBa 

@sindjufeba

TvSindjufeba

ACOMPANHE 
AS AÇÕES DO 
SINDJUFE/BA NAS 
REDES SOCIAIS. 
SIGA, CURTA E 
COMPARTILHE. Nova redação dada ao Art. 37. 

“A administração pública direta e indireta de quaisquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios (...) e subsidiariedade”

ATACA DIREITOS SOCIAIS COM O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O ESTADO SÓ ATUA PARA SUPRIR 

CARÊNCIAS ONDE A INICIATIVA PRIVADA NÃO TEM INTERESSE.

A REFORMA ADMINISTRATIVA

DE BOLSONARO, GUEDES E MOURÃO

A REFORMA ATACA OS DIREITOS DE TODOS OS BRASILEIROS.

DIGA NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA! 

ATACA DIREITOS SOCIAIS COM O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O ESTADO SÓ ATUA PARA SUPRIR 

CARÊNCIAS ONDE A INICIATIVA PRIVADA NÃO TEM INTERESSE.Nova redação dada ao Art.37, 8, IV 

“a possibilidade de contratação, mediante 

processo seletivo simplificado”

PERMITE QUE O ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO PARA 

APADRINHADOS VIRE REGRA, SENDO DESNECESSÁRIA 

A SELEÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO.

A REFORMA ADMINISTRATIVA
DE BOLSONARO, GUEDES E MOURÃO

A REFORMA ATACA OS DIREITOS DE TODOS OS BRASILEIROS.

DIGA NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA! 

Nova Redação dada ao Art. 41-A. Par.Único 
“É vedado o desligamento dos servidores de que trata o art. 39-A, 

caput, incisos I a IV, por motivação político partidária. Exclui da proibição 
o inciso V - os cargos de liderança e assessoramento serão destinados 

às atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas”

ABANDONA CRITÉRIOS TÉCNICOS E TORNA REGRA O 
LOTEAMENTO DOS CARGOS DE CHEFIA ATRAVÉS DE 

CRITÉRIOS POLÍTICO-PARTIDÁRIOS.

A REFORMA ADMINISTRATIVA
DE BOLSONARO, GUEDES E MOURÃO

A REFORMA ATACA OS DIREITOS DE TODOS OS BRASILEIROS.

DIGA NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA! 

ABANDONA CRITÉRIOS TÉCNICOS E TORNA REGRA O 
LOTEAMENTO DOS CARGOS DE CHEFIA ATRAVÉS DE 

CRITÉRIOS POLÍTICO-PARTIDÁRIOS.

www.sindjufeba.org.br
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