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Segunda-feira  

Com menos servidores e mais temporários, servi-
ço público corre risco no Brasil 

 

Falta de concursos e contrata-
ção de trabalhadores temporários 
para atendimento à população pre-
judica qualidade dos serviços públi-
cos. Dirigente da CUT afirma que 
em 4 ou 5 anos, setor ficará 
'esvaziado'. 

O projeto de destruição dos 
serviços públicos brasileiros, que 
teve início após 2016, e vem sendo 
reforçado pelo governo de Jair Bol-
sonaro (ex-PSL) coloca o atendi-
mento à população em áreas essen-
ciais como saúde, educação, Previ-
dência, fiscalização da qualidade 
dos alimentos e da água, em risco. 
O ministro da economia Paulo Gue-
des insiste em uma reforma Admi-
nistrativa que agravará ainda mais o 
desmonte.  

A proposta de Guedes prati-
camente extingue concursos públi-
cos, suspensos desde o governo  
Michel Temer (MDB-SP), e afeta o 
já reduzido quadro de servidores 
públicos federais, prejudicando a 
qualidade do atendimento e provo-
cando filas de espera em órgãos 
como as agências do Instituto Naci-
onal do Seguro Social (INSS) e 
postos de atendimento como os que 
cuidam do pagamento do Seguro-
Desemprego. Para suprir a necessi-
dade de trabalhadores, o governo 
recorre às contratações de temporá-
rios, que ganham menos e têm me-
nos direitos.   

Hoje são 27.503 servidores 
concursados e mais de 80 mil tem-
porários.  

Em 2020, apenas 665 traba-
lhadores concursados foram convo-
cados. Em 2010, foram mais de 16 
mil. Somente este ano, até o mês de 
outubro foram contratados 22.871 
trabalhadores temporários.  

Pela concepção do governo, 
não é mais necessário que haja um 
estado permanente de prestação de 
serviços à população. A afirmação é 

do diretor executivo da CUT e se-
cretário de Finanças da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal (Condsef), 
Pedro Armengol.  

Um exemplo que traduz de 
forma exata o problema é a fila do 
INSS, que hoje tem mais de 1,5 mi-
lhão de pedidos de benefícios 
aguardando análise e aprovação, 
mesmo com a contratação de 8.320 
servidores aposentados e militares 
inativos, que supostamente zerari-
am a fila.  

E quem paga a conta é a po-
pulação. Em especial, a mais caren-
te que sofre com a falta, a demora, e 
a baixa qualidade dos serviços pú-
blicos, que têm se mostrado ainda 
mais essenciais durante a pandemia 
do novo coronavírus, afirma o diri-
gente.  

 
Concursos públicos 

Para a CUT, a Condsef e en-
tidades que defendem o serviço pú-
blico no Brasil, a retomada da reali-
zação de concursos e da contratação 
de trabalhadores e trabalhadoras 
que foram aprovados em concursos 

anteriores é fundamental para aten-
der às demandas da sociedade.  

Mas se depender da dupla 
Bolsonaro/Paulo Guedes, a situação 
será outra – de cada vez menos con-
cursados exercendo suas carreiras. 
E os números mostram que o setor 
ficará esvaziado em poucos anos.  

De acordo com Pedro Ar-
mengol, daqui a quatro ou cinco 
anos, cerca de 60% dos servidores 
federais devem se aposentar. São 
trabalhadores já na faixa etária dos 
60 anos. Sem concursos para uma 
renovação o quadro ficará ainda 
mais reduzido. Em 2019, 32,8 mil 
servidores se aposentaram. A previ-
são para este ano é de mais 13 mil.  

Para piorar, se a reforma Ad-
ministrativa for aprovada, não have-
rá mais carreira de Estado - Traba-
lhadores nas áreas de educação e 
saúde, por exemplo, apenas contra-
tações em demandas pontuais. So-
brarão somente os “cargos de Esta-
do”, como juízes, procuradores, 
promotores, deputados e senadores, 
que são os mais altos salários do 
país. 

Fonte: CUT 

 ASSEMBLEIA POR LOCAL DE TRABALHO – EBSERH/MA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2020 
 

Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do 
Maranhão – SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca os 
associados em gozo dos seus direitos estatutários e convida os (as) demais 
empregados (as) da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI-
TALARES – EBSERH - MA, para participarem da Assembleia Por Lo-
cal de Trabalho, no dia 15 de dezembro de 2020, às 12:30 h, na área ex-
terna do Hospital Universitário Presidente Dutra, sito à Rua Barão de Ita-
pary, 227 - Centro, nesta, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte 

pauta: 1 – Informes; 2 – Discussão da proposta de ACT 2020/2021.  
 

São Luís - MA, em 11 de dezembro de 2020. 
 

Raimundo Pereira de Souza 
Presidente 
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 O programa semanal “Sindsep Entrevista”, apresenta na sexta 
(15/01/2021), o Coordenador Nacional do Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra - MST, João Pedro Stédile, na pauta a 
“Reforma agrária e seus reflexos durante a pandemia”. 
 O SINDSEP ENTREVISTA vai ao ar todas as sextas feiras às 
10 da manhã e transmitido ao vivo pela página do Sindsep/MA no 
facebook.com/Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista”  

Reforma promove 
desmonte do setor 

público e irá facilitar 
corrupção 

 
O desmonte do setor público 
terá um impacto "devastador 
nas futuras gerações de traba-
lhadores brasileiros que não 

terão acesso a várias serviços e 
políticas públicas", avalia 

Neuriberhg. 
 

Matéria completa em  
condsef.org.br/noticias 

 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
https://www.condsef.org.br/noticias/reforma-promove-desmonte-setor-publico-ira-facilitar-corrup

