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Sexta-feira  

Cartilha esclarece verdades e mentiras sobre a re-
forma Administrativa 

 
Por que a reforma adminis-

trativa prejudica todos os servi-
dores, o serviço público e o povo 
brasileiro? Responder a esta per-
gunta e ainda elucidar verdades e 
mentiras sobre o texto da Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 32/2020, em tramitação no 
Congresso Nacional, é o nosso 
objetivo com esta cartilha, im-
pressa por nós e elaborada pelo 
grupo “CUT Independente e de 
Luta”. 

Enviada pelo governo no 
início de setembro, a PEC tem 
sido apontada como um projeto 
importante e necessário para 
“salvar” o Estado brasileiro do 
suposto “inchaço” no número de 
servidores públicos no país. Mas 
a verdade é que a proposta serve 
ao projeto de Bolsonaro, Mourão 
e Guedes de destruição dos servi-
ços públicos e retirada dos direi-
tos dos servidores, cuja principal 
vítima é a população brasileira 
que será duramente atingida pe-
las mudanças propostas na refor-

ma, caso ela venha a ser aprova-
da pelo Legislativo. 

Por isso, é tão importante 
esclarecer que tanto os atuais ser-
vidores e empregados públicos 
serão atingidos pela PEC 
32/2020, como os futuros traba-
lhadores do setor público, e ainda 
mais os brasileiros e brasileiras 
que de alguma forma são usuá-
rios dos serviços públicos que o 
governo ataca neste momento. É 
importante entendermos que 
quando o governo propõe reduzir 
carga horária com redução de 
salário, isso é uma tragédia para 
o trabalhador que terá o seu salá-
rio cortado no final do mês. Mas 
essa tragédia é ainda maior para 
o cidadão, pois, essa redução sig-
nifica menos atendimentos à po-
pulação em hospitais, escolas e 
outros serviços. 

Vale aqui esclarecer tam-
bém que é uma enorme mentira o 
argumento de que o Brasil tem 
mais servidores públicos do que 
o necessário. Quando compara-

mos o número de servidores pú-
blicos do Brasil com a média de 
outros países, como aqueles que 
pertencem à OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico) –Portugal, Es-
panha, Alemanha e Canadá, por 
exemplo – o Brasil tem 5.6% da 
sua população vinculada ao servi-
ço público. Enquanto que a média 
nesses países é de 10%, proporci-
onalmente à sua população. Para 
nosso país atingir essa média seria 
necessário aumentar o número de 
servidores dos atuais 11 milhões 
para 21 milhões. 

Essas questões, aliadas aos 
pontos elencados nas demais pá-
ginas desta cartilha, são mais do 
que um alerta, mas uma convoca-
ção à luta. Somente a unidade de 
classes, dos trabalhadores do 
campo e da cidade, dos setores 
público e privado, é capaz de 
barrar o desmonte do serviço pú-
blico e os ataques à população 
brasileira. 

Fonte: Condsef 

 
ASSEMBLEIA POR LOCAL DE TRABALHO / EBSERH-MA 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2020 

 

 O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do 
Maranhão - SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca os as-
sociados em gozo dos seus direitos estatutários e convida os(as) demais em-
pregados(as) da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA-

RES / EBSERH-MA, para participarem da Assembleia por Local de Trabalho, no dia 04 de novembro de 
2020, às 12:30 h, na área externa do Hospital Universitário Presidente Dutra, sito à Rua Barão de Itapary, 
227 - Centro, nesta, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 - Informes; 2 - Discussão da 
proposta de ACT 2020/2021;  3 - Eleger delegados(as) para participarem da Plenária Nacional dos 
empregados da EBSERH, via videoconferência no sistema ZOOM, no dia 07/11/202020, conforme 
convocatória da CONDSEF/FENADSEF e 4 - Outros. 

 

São Luís - MA, em 30 de outubro de 2020. 

Raimundo Pereira de Souza 

Presidente 

https://www.condsef.org.br/publicacoes/os-perigos-reforma-administrativa-verdades-mentiras/visualizar-tela-cheia
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