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EDITORIAL

É  com orgulho que publicamos o segundo número da revista REexistimos, primeiramente em ver-
são online que, no mês de Janeiro do ano de 2022, ganhará versão impressa. Nesta edição tra-
tamos exclusivamente da JORNADA DE LUTAS CONTRA A PEC 32, a famigerada Reforma 
Administrativa, proposta pelo governo ultra neoliberal e ultra conservador de Jair Bolsonaro. 

Por sinal, este é um governo que não poupa palavras nem atitudes para evidenciar seu ódio de classe 
aos servidores públicos; tratados como “parasitas” e “inimigo número um” pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Já o ministro da Educação, Milton Ribeiro vocifera com frequência o desprezo à educação 
pública e revela as intenções do governo Bolsonaro em transformar a educação brasileira em mera oficina 
de técnicos, ao defender que “a universidade, deveria, na verdade, ser para poucos, no sentido de ser útil 
à sociedade”.

Muitas foram as batalhas travadas para reverter a EC 95, que entre outros delitos, estabeleceu o con-
gelamento de investimentos em Educação, Saúde e Segurança, além do salário dos servidores públicos 
da esfera do Executivo por vinte anos. Nesse contexto, nos posicionamos contra os sistemáticos cortes 
orçamentários nas pastas da Educação e da Ciência e Tecnologia, por representar um ataque frontal à so-
berania nacional com a diminuição da produção, socialização e apropriação do conhecimento científico 
combinado ao aprofundamento das desigualdades sociais, sobretudo para o acesso e a permanência da 
juventude pobre e preta nas escolas e universidades públicas.

Por tudo isso, o ANDES-SN debateu e aprovou no 13º CONAD, entre outras resoluções, a centralidade 
da luta para derrotar o projeto político nefasto que pretende destruir o Serviço Público e reconfigurar 
o Estado brasileiro pela negação de direitos sociais conquistados duramente pela mobilização e luta de 
diversos setores, que grafaram na Constituição Federal um conjunto de princípios e diretrizes que asse-
guram um mínimo de dignidade aos excluídos do estatuto de Cidadania em nosso país. 

Honrando a histórica tradição de combatividade, nossa seção sindical se orgulha em ter atendido de pron-
to a convocatória do FONASEFE e do ANDES-SN para acampar na cidade de Brasília. Foram quatorze 
semanas de intensas atividades, marcadas por agitação em aeroportos; ocupação em frente à Câmara Fe-
deral; visitas aos gabinetes dos/as deputados/as federais e senadores/as; manifestações em frente às resi-
dências de parlamentares, juízes e promotores; marchas, passeatas, panfletagens em feiras livres, praças, 
rodoviárias e locais de grande circulação; outdoors, colagem de cartazes, luminosos e outras intervenções 
urbanas; grafitagens e atos culturais; lives, seminários, formações e muitas reuniões de organização. 

Mesmo com a aprovação do relatório da PEC 32 na Comissão Especial, no dia 23 de Setembro, nosso 
movimento é vitorioso, posto que a mobilização social impediu que o governo federal angariasse os 308 
votos necessários para sua aprovação em plenário. Também no processo, foi verificada a alteração da 
posição de alguns parlamentares e criada uma situação de sigilo de outros/as que não se sentiram con-
fortáveis em manifestarem-se publicamente favoráveis a um projeto destruidor das políticas públicas, 
principalmente as de Educação, Saúde e Assistência Social, pela confrontação e cobranças diretas de suas 
bases quando da aproximação do pleito eleitoral.

Desejamos uma boa leitura e reafirmamos: o/a parlamentar que se manifestar favorável à PEC 32, no 
ano de 2022  não são dignos do voto popular e, por isso, deverão ser banidos de cargos legislativos e 
executivos.

Edivania Alves
Diretora geral da ADUDFPA

Lilian Brito

Edivania Alves e Lilian Brito
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A lei máxima de um país é a sua 
Constituição e no Brasil a Carta 
Magna representa o fim de anos de 
ditadura militar e garantia de direi-
tos fundamentais. O movimento 
sindical teve um papel determinante 
para a redemocratização do país, co-
locando na pauta política e social o 
acesso da população aos serviços pú-
blicos. A Constituição Cidadã, como 
ficou conhecida, trouxe uma série de 
avanços na garantia de direitos de 
brasileiros e brasileiras. Garantidos 
em lei, esses direitos seriam mais di-
fíceis de serem alterados depois, des-
tacando valores de civilização e da 
dignidade humana na pauta política 
e social do Estado.  

A Educação como direito universal 
foi uma das mudanças mais expres-
sivas a partir de 1988. Antes disso, 
o acesso à escolaridade era restrito 
àqueles que podiam pagar ou que 
comprovassem carência de recursos. 
O próprio conceito de escolarização 
obrigatória foi ampliado e o dever se 
tornou mais claro, explícito e abran-
gente, pois embora a garantia de uma 
vaga na escola pública pudesse estar 
pressuposto nas Constituições de 
1934 e 1946, o texto de 1988 expli-
citou para o cidadão uma ferramenta 
jurídica para o seu cumprimento.

A árdua luta que culminou com a 
inclusão de avanços significativos 
no texto sobre a Educação da nova 
Constituição brasileira faz parte da 
história da Associação de Docentes 
da UFPA (ADUFPA) e Associação 
Nacional de Docentes da Educação 
Superior (ANDES-SN). A concepção 
de educação defendida por ambos os 
sindicatos, é que esta “deve ser pú-
blica e gratuita, em seus diferentes 
níveis e modalidades, pois é um di-
reito social inalienável da população 
brasileira e não um serviço ou uma 

mercadoria, constituindo-se em obri-
gação do Estado”.

Em mais de 40 anos de luta, ANDES-
-SN e ADUFPA, militam na defesa 
intransigente da educação como um 
direito fundamental do ser humano. 
Nesse período, muitas conquistas, 
entre elas a  elaboração da LDB de 
1996 e do PNE de 2014.

 - Participação da criação do Fórum 
Nacional de Educação na Constituin-
te em Defesa do Ensino Público e 
Gratuito, com cerca de 30 entidades 
e movimentos sociais e estudantis. 
Um dos objetivos deste Fórum era 
incluir na Carta Magna do  país pon-
tos fundamentais sobre educação e 
cultura. O Fórum conseguiu algu-
mas conquistas, que hoje constam 
do Capítulo III, Seção I, da CF 1988, 
apesar de muitas das propostas por 
ele apresentadas terem sido rejeita-
das.

 - Elaboração de uma Plataforma 
dos(as) Docentes do Ensino Supe-
rior para a Constituinte, em 1987. 
Mais ainda, a elaboração de uma 
proposta de Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional, que foi in-
serida como encarte no número 1 da 
Revista Universidade e Sociedade, 
datada de 1991.

 - Luta para a inclusão, no artigo 207 
da CF/1988, da concepção de auto-
nomia enquanto indissociável da de-
mocracia interna das IES, incluindo 
as questões didático-científica, ad-
ministrativa e de gestão financeira e 
patrimonial.

 - Participação da criação, em 1989, 
pós-aprovação da Constituição, ago-
ra já como Sindicato, do Fórum Na-
cional em Defesa da Escola Pública 
(FNDEP). Esse Fórum elaborou 
uma proposta de LDB que foi apre-
sentada ao Congresso Nacional, ten-

do tramitado na Câmara e Senado. 
No entanto, a proposta aprovada 
foi o substitutivo do deputado Jorge 
Hage, assinado pelo senador Dar-
cy Ribeiro, que se tornou a Lei nº 
9.394 de 1996, fundamentada em 
fortes traços neoliberais, materiali-
zando-se em várias contrarreformas 
da educação que se sucederam nos 
anos seguintes.

 - Construção de um Plano Nacional 
de Educação, que representasse os 
princípios do Fórum, motivado no 
artigo 214 da CF e no artigo 87 da 
LDB/1996.

 - Luta contra todo o tipo de opres-
são, seja de raça, de etnia, de gêne-
ro, contra pessoas com deficiências 
e, sobretudo, de classe.

O direito da população à educação 
pública, gratuita e de qualidade está 
ameaçado pela reforma administrati-
va. Após a aprovação da EC 95, que 
limitou os gastos públicos, a PEC 32, 
se aprovada, abrirá precedente para 
a privatização dos serviços públicos, 
um retrocesso brutal que negará aos 
mais pobres uma oportunidade de 
transformação social.   

Ao contrário da abordagem super-
ficial dos meios de comunicação de 
massa sobre a PEC-32, a emenda en-
fraquece o serviço público, pois atin-
ge justamente os profissionais de 
base, que não são privilegiados, en-
tre eles os professores e técnicos que 
atuam nas escolas e universidades. É 
possível observar que antes mesmo 
da sua aprovação, o desgoverno de 
Bolsonaro ecoa discursos de tercei-
rização dos serviços públicos, numa 
constante tentativa de legalizar a 
omissão do Estado e dar um cheque 
em branco para a iniciativa privada.

*Com informações ANDES-SN

Um retrocesso à vista
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Reforma Administrativa: a herança perversa do capitalismo brasileiro

Alterar a Constituição Federal não 
é algo novo. Pouco tempo depois de 
ser promulgada, em 1988, o Con-
gresso abrigou sucessivas votações 
na tentativa de reformar o sistema 
político nacional, atendendo exclu-
sivamente aos interesses do capita-
lismo. Historicamente, os projetos 
legislativos, endossados pelo Execu-
tivo, resultaram na retirada de direi-
tos da classe trabalhadora. Essa é a 
lógica praticada pelo ímpeto refor-
mista há, pelo menos, três décadas. 

O desmonte do Estado brasileiro e o 
retrocesso constitucional são obser-
vados pelo coordenador nacional da 
CSP-Conlutas, Paulo Barella, como 
uma prática comum aos governos 
capitalistas, que na tentativa de mi-

nimizar as perdas provocadas pela 
crise econômica crônica, impulsio-
nam reformas que visam o lucro, por 
meio da exploração da mão de obra 
assalariada. “Para tentar recompor 
essas perdas, são desenvolvidas 
ações que retiram os direitos cons-
titucionais da classe trabalhadora. 
Com a redução de custo com a mão 
de obra, o lucro aumenta”, explica. 

Os problemas sociais e econômicos 
do País, agravados pelos ajustes neo-
liberais, ainda em seu arcabouço, ti-
veram início no governo Collor. Em 
1990, a desastrosa gestão do então 
presidente, fechou 22 autarquias, 
fundações, empresas públicas e so-
ciedades de economia mista, dispen-
sando centenas de servidores públi-

cos e, sob a justificativa de combater 
a hiperinflação, confiscou o dinheiro 
da classe trabalhadora. Em 1991, co-
meçaram as intervenções no sistema 
previdenciário, com a elaboração de 
uma proposta para universalizar os 
regimes privado e público e a fixa-
ção de um teto para a aposentado-
ria. 

Em 1998, já no governo Fernando 
Henrique Cardoso, as alterações 
foram maiores e relacionavam as 
idades mínimas para a aposentado-
ria de homens e mulheres, além de 
implementar o chamado fator previ-
denciário, fórmula que reduzia o be-
nefício de quem se aposentar mais 
cedo. Na gestão Lula também houve 
mudança nas regras previdenciárias, 
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centradas nos servidores federais, 
inclusive com a criação de um fundo 
privado de previdência, o Funpresp. 

Em 2017, a reforma trabalhista de 
Michel Temer mudou mais de 115 
pontos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Criando uma 
falácia que preconizava a geração 
de milhares de empregos, Temer 
sancionou a Lei 13.467/2017, ata-
cando direitos conquistados durante 
anos de lutas, legalizando acordos 
entre empresa e empregado, autori-
zando jornadas exaustivas de até 12 
horas de trabalho, regulamentando 
a terceirização da mão de obra e 
consequentemente, precarizando as 
relações de trabalho.  Ainda no go-
verno Temer, foi aprovada a PEC 95, 

que instituiu um novo regime fiscal e 
impôs limite para os gastos públicos 
nos próximos 20 anos, impactando 
no orçamento destinado aos servi-
ços essenciais à população, como a 
saúde, educação, habitação e assis-
tência social.

Quem paga a conta? 

Em 2019, no governo Bolsonaro, o 
sistema de Previdência Social é no-
vamente alterado, com a restrição de 
acesso da classe trabalhadora, redu-
ção do valor dos benefícios e aumen-
to das alíquotas de contribuições, ou 
seja, o trabalhador paga mais e rece-
be menos. Outro ataque recente foi 
a aprovação em primeiro turno da 
PEC dos Precatórios, também cha-
mada de PEC do Calote, que altera a 

forma de pagamento das dívidas ob-
tidas pela União reconhecidas pela 
Justiça. O texto ainda vai ao senado 
e se aprovado, será um duro golpe 
em aposentados e professores. 

Mas o plano macabro da extrema 
direita de Bolsonaro avança para a 
base do Estado brasileiro e ameaça 
a população mais pobre do País. 
Aprovada na Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados, o Projeto 
de Emenda Constitucional 32/20, 
ao contrário das demais investidas, 
pretende alterar o sistema capitalista 
a fim de reestruturá-lo à nova reali-
dade imposta pelo capital, que é a 
da superprodução, combinada com 
a tecnologia e os baixos salários. 

Apesar da estrutura falha colocada à 
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disposição do Serviço Público, servi-
dores fazem um atendimento eficaz 
à população e para que isso ocorra 
de forma efetiva, são necessárias 
algumas garantias e uma remunera-
ção razoável. A relação de trabalho 
no funcionalismo público não se 
coaduna com o atual sistema de pro-
dução. “Daí os pontos cruciais na 
Reforma Administrativa, que atacam 
as relações de trabalho do servidor 
público, a estabilidade, a extinção de 
concursos, o aumento de cargos por 
indicação e a privatização dos servi-
ços, visando abocanhar a parcela da 
classe média que ainda utilidade o 
SUS e a Escola Pública e que, na vi-
são dos capitalistas, pode pagar pelo 

atendimento”, diz Barella.  

A vice-presidente do ANDES-SN, Zu-
leide Queiroz, chama atenção para a 
questão racial que está no centro da 
luta contra a Reforma Administrati-
va. São as pessoas negras, morado-
ras da periferia, dos municípios do 
interior dos estados, que conseguem 
hoje ter acesso minimamente à saú-
de e à educação, por meio do SUS e 
das escolas públicas, que mais sofre-
rão caso a PEC-32 seja aprovada.  

O histórico de exclusão social e vio-
lência de pessoas negras são confir-
mados em números. Dos mais de 
45.503 mil homicídios registrados 
no Brasil em 2019*, 77% são pesso-

as negras. As informações estão no 
Atlas da Violência 2021*, divulgado 
no último mês de agosto e registra 
que a taxa de homicídios por 100 
mil habitantes negros no Brasil foi 
de 29,2, enquanto a da soma dos 
amarelos, brancos e indígenas foi 
de 11,2. Pessoas negras sofrem 2,6 
vezes mais risco de serem assassi-
nadas do que pessoas de qualquer 
outra raça. Hoje, de cada três pre-
sos no Sistema Carcerário, dois são 
negros. O desemprego também é 
maior entre pessoas negras, 71% 
maior do que entre brancos. 

“A população negra permanece 
sem educação, sem moradia digna, 
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batalha todos os dias pela consulta 
no posto de saúde, são também os 
que estão presos, que passam fome 
e os que mais morrem na pandemia. 
Todas as políticas públicas que es-
tão sendo destruídas, deliberadas 
por esse governo, que atacam a po-
pulação negra, LGBTQIA+, as mu-
lheres. E a quem interessa a redução 
dos serviços públicos? Quem lucra 
com isso?”, indaga a dirigente. 

As restrições contra a PEC-32 e a 
mobilização em Brasília e nos esta-
dos, têm feito Bolsonaro e sua polí-
tica ultraliberal recuar. A pressão da 
classe trabalhadora para derrubar a 
emenda tem sido intensa: nas ruas, 

nos aeroportos, na casa dos deputa-
dos, no Congresso. As dificuldades 
do governo em aprovar a Reforma 
Administrativa são concretas e a ex-
pectativa é que não entre na pauta 
de votações este ano. 

Na avaliação dos dirigentes sindicais 
é preciso avançar na discussão sobre 
a sociedade em que vivemos e nos 
questionar: Queremos dar continui-
dade ao Capitalismo ou partimos 
para saídas não apenas por dentro 
do regime? Segundo Paulo Barella, 
deve-se levar à consciência da classe 
trabalhadora que a mudança só ocor-
rerá com a liquidação  do Estado 
atual e a construção de uma socieda-

de socialista.  “A reestruturação do 
Estado capitalista, por meio da PEC-
32, mostra que o sistema não está a 
serviço dos trabalhadores. É preciso 
construir um Estado voltado aos in-
teresses da classe trabalhadora, ou-
tra sociedade em que controlemos o 
que produzimos de maneira a aten-
der 99% população e não 1% como 
é feito hoje”, conclui Barella. 

* Cerqueira, Daniel Atlas da Violên-
cia 2021 / Daniel Cerqueira et al., — 
São Paulo: FBSP, 2021.
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“Trata-se da mercantilização de tudo, sem limites, inclusive das relações so-
ciais”, afirmou Graça Druck, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
do Departamento de Sociologia da Universidade Federal da Bahia, em live rea-
lizada pela ADunicamp, no dia 4 de novembro de 2021, intitulada “A Reforma 
Administrativa e seus impactos”.

A PEC 32 é uma política decisiva a respeito da garantia ou destruição do Es-
tado e dos serviços públicos brasileiros. Trata-se de uma Proposta de Emenda 
que faz jus ao momento de crise mundial do Capital, em um país onde a ex-
trema direita ultraliberal conduz uma política genocida, que nos trouxe, além 
do pesado saldo de mortes pela pandemia, o aumento dramático da inflação, 
da fome e do desemprego. Ou seja, lutar contra a PEC 32 significa lutar pela 
manutenção de direitos históricos, mas além disso, nos coloca diante da res-
ponsabilidade sobre ser ou não protagonistas decisivos para que o pouco que 
nos resta não seja covardemente retirado por mudanças tão severas que vão 
atingir toda a população. 

Educação

Corte de verbas, sucateamento e perda da autonomia

O ‘desgoverno’ Bolsonarista criou a Reforma Administrativa no intuito de im-
plodir a possibilidade de manutenção e expansão da Educação Pública no país. 
Vejamos: em 11 anos, o orçamento do MEC para as universidades federais caiu 
37%. O orçamento de custeio da UFPA em 2021 teve um corte de R$ 30,3 
milhões (18,5%) em relação ao orçamento de 2020. 

A Educação Pública é um pilar fundamental para avançar na materialização de 
uma sociedade mais justa e igualitária. Questões como inclusão, redistribuição 
de renda, soberania nacional, avanço tecnológico e científico perpassam pela 
estruturação ou desmonte deste pilar. E é justamente por isso que o Governo 
Federal pretende, por meio da Reforma Administrativa, destruir com a possibi-
lidade de um futuro melhor às novas gerações.

A PEC 32 fragiliza a relação das universidades federais com os próprios entes 
federativos. A autonomia das instituições também será sufocada com a destrui-
ção das carreiras por meio do fim do Regime Jurídico Único (RJU) e da faci-
litação das demissões. Sem estabilidade, os docentes passam a depender dos 
desejos do governador, do prefeito e do presidente da república. Uma afronta 
à Constituição, pois órgãos como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPQ) não terão nem investimentos, muito menos qualquer liberdade para 
desenvolver suas pesquisas e atividades. Além disso, a  abertura de possibi-

A Reforma que mexe na estrutura do Estado e 
atinge serviços essenciais: 

Educação, Saúde, Assistência Social, Previdência 
Social e Concurso Público/Estabilidade
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lidade para o fim dos concursos poderá afetar diretamente a criação de um 
‘cabide político de empregos’, ocupado por pessoas escolhidas ao bel prazer 
dos operadores do poder, sem nenhum compromisso com a Educação ou com 
o desenvolvimento do país.

Assistência Social e o aprofundamento da reforma fiscal 

O eixo central da PEC 32 é o corte de gastos, redução dos serviços públicos e 
a continuidade do pagamento da dívida pública 

A reforma administrativa, na análise do professor José Celso Cardoso, doutor 
em economia pelo IE/Unicamp, trata-se principalmente de um aprofundamento 
da reforma fiscal que já está em curso e também de uma nova reforma traba-
lhista que agora atinge os servidores públicos. “É uma reforma fiscal fundada 
no ajuste, com uma visão ‘austericida’ das finanças públicas e que já está ampla-
mente demonstrado que é anacrônica. O que a reforma propõe são mudanças 
da relação do Estado com a sociedade”, avaliou. Para ele, as reformas em curso 
estão promovendo um “abrangente, profundo e veloz processo de desmonte do 
Estado”, com a proposta clara de alterar a Constituição Cidadã, de 1988, que 
foi construída de forma amplamente democrática.

Além de prever cortes em salários, fim da estabilidade e ampla redução e tercei-
rização dos quadros de servidores públicos, a reforma culmina com o que o pro-
fessor chamou de “pérola” ao propor mudanças no artigo 6° da Constituição, 
que trata dos direitos sociais e dos apoios de instituições de Estado à população.

A proposta da reforma estabelece que a realização dos direitos sociais como 
moradia, educação, saúde e assim por diante, estabelecidos na Constituição, 
passariam a ser condicionados ao equilíbrio fiscal do Estado. E a presidência 
poderia simplesmente fechar instituições, serviços e até universidades públicas, 
sem passar pela decisão e o crivo da sociedade e dos outros poderes civis.

“A proposta perpassa todas as áreas da sociedade e pretende a constituição 
de um Estado liberal repressivo. Não é um Estado mínimo, pois mantém tudo 
aquilo que interessa a esse Estado sem serviços públicos. Um Estado amplo, 
forte e capaz no âmbito repressivo e que desmonta todos os outros segmentos 
do Estado democrático da Constituição Cidadã”, afirmou.

Saúde

PEC 32 abre portas para o fim do SUS

Se a reforma for aprovada, atingirá em cheio uma das maiores conquistas do 
país: o Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS será um dos grandes alvos das 
mudanças estruturais da PEC 32. Além de perder financiamento, as políticas 
públicas de saúde poderão ser repassadas à iniciativa privada até mesmo sem 
contrapartida financeira.

O ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e atual conselheiro, 
Francisco Batista Júnior, avalia que se não for barrada, a PEC 32 “será a mais 
dura derrota, porque significará, na prática, a extinção da política pública mais 
democrática e inclusiva que dispomos. Um golpe mortal no SUS, naquilo que 
diz respeito aos seus princípios fundamentais, a universalidade, a integralidade 
e a equidade”.

Previdência Social

Se aprovada, PEC 32 extinguirá reajustes para aposentados/as e pensionistas

Os servidores já aposentados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 
também serão afetados pela Reforma Administrativa (PEC 32/2020). Atual-
mente, o índice de reajuste salarial dos servidores da ativa é repassado auto-
maticamente às aposentadorias do RPPS. A PEC 32, porém, acaba com essa 

Foto: Priscila Duque
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paridade e os aposentados ficarão à própria sorte para conseguir reajustes.

Além disso, a reforma Administrativa prevê que os novos servidores contribui-
rão ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e não ao RPPS. Dessa for-
ma, as contribuições desses novos servidores deixarão de abastecer o regime 
dos atuais aposentados e serão encaminhadas ao INSS, o que vai gerar um 
colapso no RPPS e, provavelmente, o seu fim. As consequências desse colapso 
são imprevisíveis. A mais plausível é a falta de dinheiro para pagar os benefícios 
de quem já parou de trabalhar. 

Concursos Públicos/Estabilidade

Aprovação da PEC 32 será o fim dos concursos públicos!

De acordo com a professora Graça Druck, os autores da PEC 32 defendem o 
que chamam de “estado mínimo”, mas estão construindo um “estado forte, 
capitaneado pelo capital financeiro”. Atacam os servidores públicos com a falsa 
mensagem de que são eles os responsáveis pelos altos gastos do Estado. 

A professora apontou que o gasto com servidores públicos somou, em 10 anos, 
entre 300 a 400 bilhões de reais no país. Mas só em 2019, a renúncia fiscal 
promovida pelo governo para apoiar setores empresariais, atingiu a cifra de 348 
bilhões de reais e os gastos com endividamento de bancos e grandes empresas 
atingiram cifras astronômicas na casa do trilhão de reais. “Portanto, o que está 
proposto não é uma reforma administrativa, mas uma questão política”.

Além da ideia equivocada de que a estabilidade é um privilégio, ela permite 
que o servidor desenvolva sua função sem ser perseguido por agentes políticos, 
devendo inclusive denunciar se souber de desvios, corrupção ou outras impro-
bidades. A estabilidade, portanto, protege os servidores de pressões políticas no 
exercício da sua atividade e resguarda-os de demissões arbitrárias por interesse 
político.

Atualmente, para conquistar a estabilidade, o servidor público precisa ser apro-
vado em concurso e deve cumprir um período probatório para ser efetivado. A 
PEC traz uma mentira ao dizer que todos os servidores efetivos terão a estabili-
dade assegurada. Isso se dá porque na medida em que se abrem as portas para 
contratação indiscriminada de terceirizados e temporários ao invés de concur-
sados, em breve, esses serão minoria. Além disso, os próprios servidores efe-
tivos poderão ser desligados do serviço público por avaliação de desempenho 
cujas regras não estão claras e também por “obsolescência e desnecessidade”.

A fragilização da estabilidade pode fazer com que esses servidores se vejam 
obrigados, por exemplo, a facilitar ou dificultar a aprovação de algum processo 
em função de pressão política, que abre margem para corrupção e favorecimen-
to de determinados grupos.

O Brasil tem um número alto de servidores públicos?

A proporção de empregos públicos em relação à força total de trabalho no Bra-
sil é relativamente baixa em comparação com países desenvolvidos

O Brasil tem cerca de  12% de sua força de trabalho no poder público. A média 
dos 32 países pesquisados pela OCDE (Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico) é de 21% sobre o total de trabalhadores. Assim, 
na verdade, faltam servidores em diversas áreas, como na saúde, no INSS e na 
fiscalização.

Pela gravidade dos efeitos nocivos da Reforma Administrativa (PEC 32), refor-
çar a unidade entre docentes com as demais categorias é fundamental, só assim 
será possível derrotar a ganância genocida e destruidora de direitos!

*com informações da ADUnicamp, Sindilegis e Brasil de Fato.
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O QUE ESTÁ EM JOGO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA DO GOVER-
NO BOLSONARO?

Desde o início do governo de Jair Bolsonaro, têm sido implantadas no país várias 
ações que diminuem o papel do Estado brasileiro. São medidas para privatizar 
as empresas e os serviços públicos; reduzir investimentos, a oferta de serviços 
públicos, mesmo os essenciais, as políticas que combatem as desigualdades (entre 
homens/mulheres; negros/não negros; campo/cidade; LGBTQIA+; pessoas com 
deficiência (PcD); geracional etc.): retirar direitos dos servidores(as) e dos traba-
lhadores(as) do setor privado e enfraquecer a representação dos trabalhadores.

O governo utiliza a premissa de que é preciso realizar a reforma administrativa 
para solucionar a questão fiscal e assim retomar o crescimento da economia. A 
alegação foi a mesma com a Emenda Constitucional n.º 95 (conhecida como a 
Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos), com as reformas trabalhista 
e da previdência. Como é visto e sentido pelo povo brasileiro, nenhuma dessas 
medidas teve qualquer força para gerar empregos, impulsionar o crescimento e o 
desenvolvimento do país.

Bem diferente do discurso da mídia e do governo, o número de servidores públi-
cos em relação à população brasileira está abaixo do verificado em muitos paí-
ses desenvolvidos. E em relação aos rendimentos, a maior parte dos funcionários 
públicos (53%) tem rendimentos concentrados na faixa de até 4 salários mínimos, 
ou seja, de R$ 3.816,00 (RAIS, 2018). No serviço público municipal, 75% dos 
servidores auferem até R$ 3.381,00 (RAIS, 2018).

IMPACTOS DA REFORMA ADMINISTRATIVA SOBRE OS SERVIDORES 
PÚBLICOS

Ao contrário do que tem sido afirmado pelo governo Bolsonaro e seus apoiadores, 
a reforma administrativa altera e retira direitos e garantias já consagrados para os 
servidores públicos, ao mesmo tempo que protege as forças armadas, a cúpula do 
judiciário, do parlamento e do executivo.

De maneira sintética, pode-se dizer que ocorrerão impactos diretos e indiretos 
para o conjunto de trabalhadores, para a atuação sindical e para a sociedade bra-
sileira como um todo, caso essa reforma seja aprovada.

IMPACTOS DA REFORMA ADMINISTRATIVA PARA A SOCIEDADE BRA-
SILEIRA

A Constituição de 1988 consagra vários direitos que, para existirem na prática, 
precisam ser efetivados por políticas públicas. Sem elas, tais direitos não poderiam 
ser acessados pelos(as) brasileiros(as).

Dentre esses direitos, destacamos os chamados direitos sociais, que são a edu-
cação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a se-
gurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistên-
cia aos(às) desamparados(as). As políticas públicas relacionadas a esses direitos 
atingem todos(as) os(as) brasileiros(as), não somente os(as) mais pobres. Aque-

Síntese do manifesto aprovado de forma consensual no encontro nacional que reu-
niu servidores municipais, estaduais e federais brasileiros em julho de 2021

Manifesto do Encontro Nacional do 
Setor Público
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les(as) que usufruem de alguns desses direitos 
eventualmente por meio de empresas privadas 
ainda assim são beneficiários(as) de políticas 
públicas.

A PEC 32 propõe retirar a primazia do concur-
so público como instrumento de seleção de pes-
soal, enfraquecer e/ou eliminar a estabilidade 
dos(as) servidores(as) estatutários(as) e reduzir 
os patamares salariais, além de transferir ativi-
dades públicas para a iniciativa privada e dar 
amplos poderes ao presidente da República 
para reorganizar o funcionamento do Estado 
de forma arbitrária e sem qualquer discussão 
com o Congresso Nacional e com a sociedade.

Isso pode ensejar maneiras de efetivação da 
corrupção e o fomento da arbitrariedade de 
agentes privados no âmbito do Estado. Logo, 
a proposta de reforma administrativa não se 
restringe aos(às) servidores(as) públicos(as), 
embora este seja praticamente o único aspecto 
tratado pela imprensa. Se aprovada, tal reforma 
beneficiará interesses econômicos privados em 
detrimento do bem da coletividade, desprote-
gendo ainda mais a população pobre e a classe 
média.

A proposta de reforma administrativa ataca con-
quistas democráticas e pactos sociais construí-
dos desde a redemocratização. As consequên-
cias de uma eventual aprovação dessa reforma 
serão sentidas não apenas pelos(as) servido-
res(as) públicos(as), mas por todos(as) os(as) 
brasileiros(as), uma vez que todos(as) – sem 
exceção – utilizam o serviço público. Situação 
que deixa a classe trabalhadora e aqueles que 
vivem em situação mais vulneráveis de maneira 
extremamente desprotegidos e desamparados.

As reformas propostas por esse governo repre-
sentam a disputa pelos recursos públicos e tem 
o objetivo de diminuir ainda mais o papel social 
do Estado, não para que ele seja mais ágil, mas 
para que o setor privado lucre com as ativida-
des que antes eram públicas. O resultado desse 
modelo voltado para o mercado é a ampliação 
da fome, da pobreza, da concentração de renda 
e da barbárie.

Subscrevem este manifesto as seguintes entida-
des: CSP-Conlutas, CUT, CTB, Força Sindical, 
UGT, NCST, CSB, Intersindical, Pública, CGTB 
e Intersindical IL - Fonasefe (Fórum das Enti-
dades Nacionais dos Servidores Públicos Fe-
derais), “Basta”, Frente Mista Parlamentar em 
Defesa dos Serviços Públicos e UPB (União dos 
Policiais do Brasil).
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