
Hoje quem trabalha no serviço
público, no postinho do seu bairro, na
escola do seu filho, na ambulância do
SAMU, é uma pessoa que estudou e
passou em um concurso público e
após um período de 3 anos, já
trabalhando e sendo avaliado,
adquire a chamada “estabilidade”
que o governo quer acabar.

VOCÊ SABE O QUE É A REFORMA 
 ADMINISTRATIVA?
Você já deve ter ouvido falar na tal PEC 32 (Projeto de Emenda Constitucional) que
o congresso nacional quer aprovar. O governo está fazendo uma grande
propaganda, dizendo que ela é muito importante e vai trazer benefícios. Bem, só se
for para os ricos e poderosos...Esta “reforma” vai atingir e penalizar, como sempre,
os mais necessitados e que mais precisam dos serviços públicos.

Para fazer do serviço público um
cabide de empregos, um balcão de
negócios, onde os trabalhadores sejam
“apadrinhados” de políticos corruptos
e assim, os “novos servidores”, ficam
“nas mãos” destes políticos e só farão o
que eles quiserem e permitirem, não os
investigando e garantindo privilégios a
eles, suas famílias e amigos, não se
importando com a população em geral.

Além disso, o governo também quer
privatizar aqueles serviços que são
rentáveis e sucatear os que não são e
para isso, acabar com concurso
públicos e a estabilidade é uma meta
importante.

Significa que o “servidor público” pode fazer o
trabalho dele como tem que ser feito, mesmo
que isto contrarie a vontade de ricos e poderosos,
sem medo de perder seu emprego, porque estes
não podem mandá-lo embora só porque
querem, mesmo sendo poderosos!

MAS POR QUE O
GOVERNO QUER
ACABAR COM O

CONCURSO PÚBLICO
E A ESTABILIDADE?

MAS POR QUÊ?

E O QUE SIGNIFICA ESTA
ESTABILIDADE?
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E COMO ISSO ME ATINGE?
Se isso acontecer, não haverá garantia, por exemplo, de filas de vacinação contra a
COVID e outras doenças, filas também para leitos de hospitais e nas vagas para
creches e escolas etc. Estas vagas e todos o os serviços seriam direcionados primeiro
aos poderosos. Também dificultaria qualquer investigação e punição a estes porque
teriam sido eles que teriam “dado” o emprego ao servidor. Assim, todos os serviços
públicos seriam enfraquecidos, acabando com a independência no trabalho do
servidor e atingindo aqueles que mais precisam.

NÃO!!! De forma alguma! Se ele
praticar qualquer crime como
corrupção, abuso de autoridade,
ou deixar de fazer seu trabalho de
forma correta, ele poderá sim, ser
demitido. Mas, para isso
acontecer, existe um processo
administrativo, onde ele terá
direito de defesa, porque pode ser
que seja apenas uma perseguição
política e por isso, tem o processo.
Ele não poderá ser demitido só
porque uma pessoa poderosa, que
não quer ser investigada, “pediu a
cabeça” dele. Pois bem, a tal
reforma quer acabar com a
estabilidade e com o concurso
público.

Você, sua família e amigos precisam
ficar de olho e se juntarem à luta para
derrubar esta “reforma” que nada mais
é do que o desmonte de todo o serviço
público. Não caia na enganação de que
servidor público ganha muito e que
existem muitos no Brasil. Nosso país,
comparado ao resto do mundo, é onde
menos tem servidores (você pode ver
que falta médico no postinho, faltam
escolas, professores, vagas nas creches).
Então isso é uma mentira! A média
salarial da grande maioria dos
servidores é baixa, são poucos os que
ganham altos salários e com estes a
reforma não vai mexer. Abra o olho
contra as propagandas mentirosas!
Precisamos nos unir para melhorar a
qualidade do serviço público e não
acabar ou piorar o que temos hoje.
Junte-se aos servidores nesta luta!

MAS O SERVIDOR PÚBLICO
PODE FAZER COISAS ERRADAS
E MESMO ASSIM NÃO SER
DEMITIDO?

ENTÃO É MUITO
IMPORTANTE QUE
ESTA TAL “PEC” NÃO
SEJA APROVADA?


