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Sexta-feira  

Nessa segunda-feira, 3, dia 
em que mais uma audiência públi-
ca debateu a reforma Administratia 
na Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) na Câmara dos Deputa-
dos, a hashtag #CancelaAReforma 
ficou entre os dez assuntos mais 
comentados do Brasil no Twitter. 
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, participaria de um debate 
na CCJ nessa terça, 4, às 11 horas, 
mas informou à presidente, deputa-
da Bia Kicis, que sua participação 
deve ocorrer apenas na semana que 
vem. O dia de sua presença na CCJ 
ainda não foi confirmado.  

Servidores públicos de todo o 
País estão unidos na luta contra a 
aprovação da PEC 32/20. Enviada 
ao Congresso Nacional pelo gover-
no Bolsonaro, a reforma Adminis-
trativa representará na prática, se 
aprovada, o fim dos serviços públi-
cos brasileiros. Desde o dia 26 de 
abril a Câmara dos Deputados reali-
za uma série de audiências públicas 
sobre o tema. Diversos especialistas 
e parlamentares já alertaram para a 
inconstitucionalidade da matéria e 
os riscos da reforma Administrativa 
para os serviços públicos e para a 
população. A proposta tem como 
objetivo retirar mais recursos do 
setor público, acabar com a estabili-
dade dos trabalhadores e ocupar os 
cargos públicos com apadrinhados 
dos governos, que são transitórios. 

#CancelaAReforma fica entre os assuntos mais 
comentados do Twitter 

Ela atinge os governos federal, esta-
duais e municipais. 

 

Entenda a PEC 32 
Em tramitação na Câmara 

dos Deputados, o projeto de Bolso-
naro/Guedes representa um verda-
deiro retrocesso às conquistas do 
funcionalismo público e do próprio 
povo brasileiro. Entre as principais 
consequências da proposta estão: 

Fim da estabilidade: o servidor 
ficará refém do chefe de plantão; 

Fim do concurso público: não se-
rá mais possível garantir a qualifi-
cação adequada do trabalhador do 
setor público; 

Extinção dos atuais planos de car-
reiras: um prejuízo para atuais e 
futuros servidores, além dos pró-
prios aposentados. 

O texto traz ainda mui-
to  outros prejuízos aos brasileiros. 
Fique atento às nossas postagens 
aqui no site e nas nossas redes so-
ciais. Se engaje nessa campanha 
compartilhando nossas matérias, 
vídeos e cards. 

  
'Cancela a Reforma' 

Essa semana a Condsef/
Fenadsef, em conjunto com suas 
filiadas, lançou a campanha 
"Cancela a Reforma" criada para 
ajudar a divulgar os perigos da PEC 
32/20, da reforma Administrativa. 
A "Cancela a Reforma" diponibiliza 

uma série de materiais didáticos 
para que você entenda os perigos 
da reforma Administrativa. Uma 
cartilha com verdade e mentiras 
sobre a PEC 32 está entre esses 
conteúdos. Acesse aqui e fique por 
dentro de tudo. Ajude a divulgar. 
Compartilhe a cartilha com amigos 
e familiares. A luta contra a refor-
ma Administrativa depende de to-
dos nós.  

Para somar forças à luta con-
tra a reforma Administrativa, um 
outro desafio foi lança-
do. Conseguir mil votos na op-
ção "Discordo Totalmente" da 
enquete da Câmara dos Deputa-
dos. Já votou na enquete? Clique 
aqui para participar. 

 
Nos siga nas redes 

A campanha "Cancela a Re-
forma" está no Instagram, Facebo-
ok, Twitter e YouTube. Procure 
por @cancelaareforma. Siga, 
curta e compartilhe os materiais da 
campanha e a ajude a defender os 
serviços públicos brasileiros.  

Você quer receber todas as 
informações da luta contra a refor-
ma administrativa? Fortaleça essa 
luta contra o fim dos serviços pú-
blicos brasileiros. Receba informa-
ções direto em seu celular. Salve 
nosso número (61) 98357-4114 e 
envie um Oi. 

Fonte: Condsef/Fenadsef  

https://www.condsef.org.br/publicacoes/os-perigos-reforma-administrativa-verdades-mentiras
https://www.condsef.org.br/publicacoes/os-perigos-reforma-administrativa-verdades-mentiras
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083
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EBSERH/MA 
 

ASSEMBLEIA POR 
LOCAL DE 

TRABALHO 
 

EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO Nº 
04/2021 

 
 

O 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 HOSPITALARES 

– EBSERH/MA, para 
participarem da Assembleia 

por Local de Trabalho, no dia 
10 de maio de 2021, 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 - Indicativo de greve para o 

dia 13 de maio de 2021, 
conforme Oficio Circular 
Condsef/Fenadsef nº 
27/2021. e  

3 - Outros. 
 
 

São Luís - MA, 07 de maio de 
2021 

 
Raimundo Pereira de Souza 

Presidente 


