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Brasil é um país assombrado por riscos graças a Bolsonaro e Guedes 

A incompetência da dupla Jair Bolsonaro e Paulo Guedes para solucionar os problemas econômicos do Brasil 
fica mais evidente a cada dia. A confusão do governo para implantar um programa de renda básica é um 
exemplo dessa incompetência. Já se falou em dar calote nos precatórios, tirar recursos da educação básica, 
acabar com o desconto de 20% do Imposto de Renda na declaração simplificada e diminuir o acesso dos 
trabalhadores ao abono salarial. Todas iniciativas que sacrificam os brasileiros que mais precisam, livrando, 
como acontece desde o início deste governo, a casta privilegiada dos ricos de qualquer ônus. 
Outro exemplo da incompetência da dupla, que insiste em dar continuidade à implantação de uma política 
ultraliberal no Brasil, diz respeito à redução do auxílio emergencial pela metade. O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) acaba de divulgar a informação de que o Brasil deve registrar uma queda do seu Produto 
Interno Bruto (PIB) de 5,8% neste ano e de que a dívida pública bruta ficará próxima a 100% do PIB.  Existe 
uma previsão de uma pequena recuperação em 2021 com um crescimento do PIB em 3,2%. Uma situação que, 
segundo o próprio FMI, classifica o Brasil como um país assombrado por riscos.  
Mas a situação só não está pior por causa dos R$ 600 reais concedidos a milhares de brasileiros por decisão 
dos deputados e senadores do Congresso Nacional. Antes da concessão do auxílio, o prognóstico era de queda 
de 9,1% do PIB. Em seu relatório, o FMI elogiou a iniciativa do Congresso. Uma “resposta enérgica (…) evitou 
uma recessão mais profunda, estabilizou os mercados financeiros e amorteceu os efeitos da pandemia nos mais 
pobres e vulneráveis.” 
“Enquanto economistas liberais, em todo o mundo, estão revendo suas crenças e destacando a importância do 
Estado investir em políticas sociais, o governo Bolsonaro trilha o caminho contrário. Até mesmo os técnicos do 
FMI, instituição que sempre errou ao valorizar mais o controle fiscal que os investimentos em políticas sociais, 
estão defendendo mais aporte econômico para minimizarmos essa crise.     
Os técnicos do FMI recomendaram que se as condições sanitárias, econômicas e sociais piorarem mais do que 
o previsto, o governo brasileiro deve se preparar para aportar mais apoio econômico.  
Mas com a decisão de Bolsonaro em reduzir o auxílio emergencial para apenas R$ 300 reais espera-se que a 
recuperação do consumo seja apenas moderada ao final do segundo semestre de 2020, o que irá impactar 
negativamente na economia. Enquanto isso, a taxa de desemprego no Brasil segue em alta. No trimestre entre 
maio e julho, ela foi de 13,8%. 
 
Reforma Administrativa 
O desmonte dos serviços públicos brasileiros e o esvaziamento de suas políticas, com o objetivo de promover 
uma onda de privatizações no país e reduzir a participação do Estado na economia, vai na contramão do que 
vem sendo praticado em todo o mundo. E é justamente esse o maior objetivo da proposta de reforma 
Administrativa.   
Depois de passar a reforma da Previdência e prejudicar o acesso ao direito à aposentadoria de milhões de 
brasileiros, agora o governo tem como alvo os serviços públicos garantidos à população pela Constituição, 
como educação, saúde, assistência social, moradia, saneamento e segurança.  
A ideia é privatizar esses serviços, que hoje são uma obrigação do Estado, para que os empresários tenham 
altos lucros. E a forma que encontraram para viabilizar isso foi reduzir os investimentos no setor, por meio da 
PEC do Teto dos Gastos, e, agora, promover o desmonte com o Fim do Regime Jurídico Único (RGU) e de 
diversos direitos dos servidores, que irá prejudicar diretamente à população. Mas para ganhar o apoio dos 
brasileiros, o governo tem espalhado mentiras nos meios de comunicação e redes sociais.  
 

Governo vai retificar portaria que trata da contribuição sindical de servidores 
O normativo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 05/10 e causou apreensão. Em reunião com o 
Fórum Nacional das Carreiras de Estado (Fonacate), o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do 



Ministério da Economia, Wagner Lenhart, admitiu que o texto suscitou muitas dúvidas e risco de judicialização. 
O governo se comprometeu a retificá-lo antes da entrada em vigor, em 3 de novembro.  
De acordo com Rudinei Marques, presidente do Fonacate, o objetivo da portaria 21.595 tinha sido apenas 
deixar claro para os órgãos da Administração Pública Federal, com inúmeras dúvidas, que  não pode mais ser 
descontada “a contribuição sindical anual, uma espécie de imposto”, que já deixou de existir.  
 
Avaliação de Desempenho 
Outro tema discutido na reunião, que também teve a presença de Cleber Izzo, diretor de Relações de Trabalho 
no Serviço Público, foi a possibilidade de o governo enviar um projeto sobre avaliação de desempenho ao 
Congresso, antes da aprovação da PEC 32, que trata da reforma administrativa. 
“O secretário Lenhart afirmou que sim, isso pode acontecer, a depender das articulações políticas do governo e 
do clima no Congresso Nacional”, contou Marques. “De nossa parte, falamos que a premissa de que as 
entregas do serviço público dependem somente do servidor é equivocada. Afinal, as políticas públicas 
dependem de planejamento, recursos orçamentários e financeiros, capacidade organizacional, recursos 
humanos, cooperação federativa, entre outros. Avaliação não pode ficar em recompensa salarial e demissão, 
precisa se encaixar num sistema amplo de gestão de desempenho para efetivamente contribuir com o 
aperfeiçoamento do trabalho”, garante o presidente do Fonacate. 
Ele disse, ainda, que a pré-condição para um sistema de gestão de desempenho é o mapeamento adequado 
dos vários fatores que podem afetar resultados. É também preciso avaliar em que medida os processos de 
trabalho são coletivos e cooperativos – nesses casos a gestão de desempenho passa menos pelo indivíduo e 
mais pelo grupo, pela cooperação e não pela competição. “A avaliação deve ser de horizontal, vertical, de cima 
para baixo, de baixo para cima. Necessário também pensar em mecanismos de participação social”, reitera 
Rudinei Marques. 
 

Fonacate aciona STJ para que Paulo Guedes apresente cálculos que embasaram a reforma 
administrativa 

O Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate), em articulação com a Frente Parlamentar Mista em Defesa do 
Serviço Público, coordenada pelo deputado federal professor Israel Batista (PV/DF), impetrou, na sexta-feira 
(2), mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e a coordenadora-geral de Arquitetura de Carreiras do ministério, pela restrição de acesso aos 
documentos que embasaram a reforma administrativa (PEC 32/2020). 
De acordo com a assessora jurídica do Fonacate, Larissa Benevides, a restrição foi de forma indevida. O 
procedimento adequado não foi devidamente observado, principalmente porque inexiste base legal para a 
atribuição de sigilo. 
“Não é preciso que o Legislativo encerre a deliberação acerca da PEC 32/2020, como sustenta o Ministério da 
Economia, para que o Executivo dê a devida publicidade aos dados e aos estudos que embasaram o projeto já 
apresentado ao Congresso Nacional. A disponibilização dessas informações é essencial ao debate público acerca 
das alterações propostas, que podem impactar milhares ou até milhões de brasileiros. Caso a divulgação se dê 
apenas após a finalização do processo legislativo premissas equivocadas não poderão ser afastadas”, explicou 
Benevides. 
 
Justificativa do Ministério da Economia 
Ao ser acionado para prestar informações, o Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Economia 
destacou: 
“Em resposta à sua solicitação, primeiramente, importante registrar que todos os documentos incluídos no 
processo constituem documentos preparatórios, nos termos do inciso XII do art. 3º do Decreto nº 7.724, de 
2012, segundo o qual documento preparatório é aquele documento formal utilizado como fundamento 
da tomada de decisão ou de ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas. 
Neste sentido, de se observar que a matéria está pendente de ato decisório conclusivo, tendo em vista que é 
uma Proposta de Emenda Constitucional – PEC, a qual ainda se encontra em análise no congresso, somente 
podendo ser tido como editado após a conclusão de toda a tramitação necessária. Assim, uma vez que 
o processo se encontra classificado com base no art. 20 do Decreto nº 7724, de 2012, não é possível a 
disponibilização do seu conteúdo neste momento. 
Assim, considerando-se o princípio da segurança jurídica e o disposto no § 3º do art. 7º da Lei de Acesso à 
Informação (Lei nº 12.527/2011), informa-se que o acesso aos documentos solicitados a este Ministério, e que 
não tenham restrição de acesso prevista em legislação específica, será garantido após a edição do 
ato correspondente. 
 

 



Constituição completa 32 anos sob intensos ataques 
No último dia 5 de outubro, a Constituição brasileira, batizada pelo ex-deputado Ulisses Guimarães de 
“Constituição Cidadã” completou 32 anos. A Carta Magna promulgada em 1988 consagrou relevantes 
conquistas da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Mas vem sendo destruída, covardemente.  
A “Constituição Cidadã” foi desde o início alvo do ódio e da fúria das classes abastadas que detêm o controle da 
economia, da mídia e da política no Brasil. Vários dispositivos avançados, sobre a ordem econômica, a política 
externa e os direitos individuais e sociais, foram revogados, revisados ou solenemente ignorados, 
destacadamente após o golpe de 2016. 
Entre as conquistas consagradas na Constituição que incomodam as elites capitalistas destacam-se os direitos 
sociais previstos no Capítulo 2 (artigos 7º e 8º) e a seguridade social (arts. 194 a 204). Aí estão compreendidas 
a Previdência e o SUS (Sistema Único de Saúde), um dos sistemas públicos de saúde mais avançados do 
mundo cuja importância foi mais que demonstrada nessa situação de calamidade pública causa pela pandemia 
do coronavírus.  
Mas o governo Bolsonaro contraria tudo o que prega a nossa Constituição, a começar pelo princípio da 
independência nacional ao atrelar o Brasil aos EUA. Mas as contradições não para por ai: temos ainda a afronta 
aos direitos humanos, hostilização e ameaça a países como Venezuela e Cuba, cultivo do racismo e desprezo 
pelo ideal de integração dos povos da América Latina e a formação de uma comunidade de nações, entre 
outros. 

 
O governo adota a destruição como estratégia. As conquistas da sociedade, como os direitos trabalhistas, a 
qualidade do meio ambiente, a universalização da saúde e da educação, a moradia, a erradicação de doenças, 
a previdência social, a redução da mortalidade infantil, a redução da pobreza e da marginalização, e tantas 
outras conquistas vão sendo aniquiladas uma a uma.  
Desconstruir virou palavra de ordem e é desta forma que as reformas vão sendo aprovadas, uma após a outra. 
A próxima reforma será sempre a última e a única “tábua de salvação” para o país. E isso vem sendo repetido 
desde o final do governo Temer: Se não congelar os gastos, o país quebra; a legislação trabalhista está 
ultrapassada. Temos de reformar, senão o país quebra; sem reformar previdência social, o país quebra; a 
reforma tributária é para resolver tudo o que as outras reformas não conseguiram; agora, mais recentemente, 
será a reforma administrativa que irá salvar o país da falência, pois vai “acabar com os privilégios dos 
servidores públicos, os grandes culpados pelos problemas do país; depois, será a venda de todas as estatais, 
do patrimônio público, e a entrega de todas as reservas de recursos naturais a empresas estrangeiras para 
evitar que o país quebre. Enfileiradas, essas reformas só têm uma coisa em comum: o desmonte das estruturas 
do Estado e a retirada dos direitos sociais. E tudo isso sendo colocado dentro da Constituição Federal!  
Portanto, é preciso unidade de todas as forças progressistas e democráticas para derrotar o retrocesso 
neoliberal iniciado com Michel Temer em 2016 e acelerado por Jair Bolsonaro. E o primeiro passo é derrotar 
essa reforma administrativa que vai significar o desmonte dos serviços públicos para a população! 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 14/10 – 6ª Reunião de Negociação do ACT 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh; 

 


