
Greves podem derrubar reforma administrativa e plano de privatizações 
Matéria publicada nesta quarta-feira, 5, pelo Correio Braziliense afirma que governo vai deixar pontos 
polêmicos da reforma administrativa para depois. Segundo a reportagem, no primeiro semestre será 
encaminhado ao Congresso apenas o texto que define três categorias de servidores públicos para 
contratações futuras; as demais propostas devem ser apresentadas apenas após as eleições municipais. A 
avaliação é de que reforma completa poderia engrossar as greves das estatais. Atualmente, duas empresas 
estão paralisadas contra o plano de privatização, são elas Petrobras e Casa da Moeda. Os Correios 
deliberaram greve para 12 de fevereiro. Dataprev, parado desde 31 de janeiro, decidiu ontem, 4, 
suspender a paralisação dos trabalhadores por 15 dias, durante tentativa de negociação. 
A mobilização dos servidores parece amedrontar o presidente Jair Bolsonaro também pelo momento 
delicado, em que tenta consolidar um novo partido político em ano eleitoral. Na última terça-feira, 
trabalhadores da administração pública se reuniram no Congresso Nacional com a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Serviço Público, onde definiram a programação do ato de 12 de fevereiro, contra 
privatizações e retirada de direitos.  
O evento, que será realizado no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, contará, pela manhã, 
com ato político. Participarão dezenas entidades sindicais e parlamentares contrários ao desmonte do 
Estado e pela proteção da soberania nacional. Integram a Frente Parlamentar 255 deputados federais e 21 
senadores. Na parte da tarde, painéis discutirão mitos e verdades sobre o funcionalismo público, ajuste 
fiscal e privatizações. Ao fim da programação, haverá deliberação de encaminhamentos sobre atuação 
conjunta no Congresso Nacional, ações midiáticas de conscientização da população e mobilização para 
construção dos protestos de 8 de março (Dia Internacional de Luta das Mulheres) e 18 de março (Greve 
Geral). 
Para o Secretário-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva, o parlamento vai jogar peso nas 
propostas negativas para os trabalhadores até julho, quando começa o período eleitoral. Dessa forma, os 
servidores devem igualmente se empenhar em combater medidas que retiram direitos e que ameaçam o 
Estado. "Não há mais zona de conforto. Todos os servidores devem estar atentos e se comprometerem 
com as atividades de mobilização que as centrais e entidades convocam. Dia 12 de fevereiro é um 
momento importante para mostrar unidade da categoria aos parlamentares. E dia 18 é a Greve Geral que 
vai mostrar ao governo que não seremos aniquilados por ele. Vamos todos à luta!", convoca o dirigente. 
 

Plano de saúde da GEAP: reajuste será implementado em Fevereiro 
A Geap Autogestão em Saúde reajusta em 12,54% os planos de saúde dos servidores. Os novos valores 
serão cobrados a partir de fevereiro de 2020. O anúncio se deu por meio de comunicado oficial no site da 
operadora, publicado no dia 10 de janeiro. Os novos valores serão aplicados nos seguintes planos:– Geap 
essencial; – Geap clássico; – Geap referência; – Geap família saúde I e II. Para justificar o aumento, a 
Geap afirmou que os valores foram estipulados após um estudo atuarial, que considerou as despesas do 
ano passado e possíveis projeções de gastos para 2020. 
Outro fator utilizado como justificativa foi o aumento da inflação médica estar acima do indicado pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A maior utilização do plano e ampliação dos procedimentos 
a serem cobertos, também foram citadas.  

 
Atenção à pauta do Congresso Nacional para 2020 

Os partidos de esquerda e os movimentos sociais devem ficar absolutamente atentos à pauta do Congresso 
Nacional para o ano de 2020, que, com exceção da reforma tributária, aprofunda a agenda liberal e fiscal 
em curso desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Cada ponto requer um tipo de estratégia de 



atuação que, a depender da correlação de forças, pode ser de rejeição, de contenção de danos, ou de 
mudança estrutural para assegurar o que ainda resta de direitos sociais. 
Estarão em pauta, com apoio do governo e dos presidentes da Câmara e do Senado, a privatização do 
saneamento, o engessamento do gasto público (PEC 186/19 e 188/19), o desmonte dos serviços públicos e 
o corte de direitos dos servidores (reforma administrativa), a Reforma Sindical, a autonomia do Banco 
Central e a conversibilidade cambial, além do aprofundamento do desmonte do direito do trabalho, por 
intermédio da MP 905. 
Quanto à PEC 186, conhecida como PEC Emergencial, o desafio é retirar dessa as regras que 
prejudicam os servidores e impedem o funcionamento da administração pública, nos 3 níveis de governo. 
Essa tem por objetivo engessar o gasto governamental e determinar a suspensão de direitos e obrigações 
do Estado, em 3 hipóteses: 
1) se houver descumprimento do teto de gastos; 
2) se for extrapolado o limite da “regra de ouro”; e 
3) se forem ultrapassados os limites de gasto com pessoal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Essa PEC, que tramita no Senado e cujo conteúdo é semelhante ao da PEC 438/18, do deputado Pedro 
Paulo (DEM-RJ), em curso na Câmara dos Deputados, além de engessar o gasto público e suprimir direito 
dos servidores, também determina a redução de jornada com redução de salário, suspende todas as 
possibilidades de reajuste, concurso e progressão, e veda que qualquer lei ou ato conceda ou autorize o 
pagamento, com efeito retroativo, de despesa com pessoal, qualquer que seja a natureza da parcela ou 
benefício. 
A PEC 188, conhecida como PEC do Pacto Federativo, por sua vez, é a mais radical de todas, 
porque, além de incorporar integralmente o conteúdo da PEC Emergencial, também impede que decisões 
judiciais sejam cumpridas, precariza direitos sociais e condiciona sua promoção ao “direito ao equilíbrio 
fiscal intergeracional”, rompendo com o pacto entre gerações. 
O desafio é retirar dessa PEC, entre outros absurdos: 
1) as regras relativas à PEC Emergencial, que estão contidas nela; 
2) o seu artigo 2º, que inclui parágrafo único ao artigo 6º da Constituição, para condicionar a 
implementação dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição (educação, saúde, alimentação, trabalho, 
moradia, transporte, lazer, segurança, Previdência Social, proteção à maternidade e à infância, assistência 
aos desamparados) “ao direito ao equilíbrio fiscal intergeracional”; e 
3) o parágrafo 9º, acrescentado ao artigo 167 da Constituição, que determina textualmente: 
“Decisões judiciais que impliquem despesa em decorrência de obrigação de fazer, não fazer ou entregar 
coisa, somente serão cumpridas quando houver a respectiva e suficiente dotação orçamentária.” 
Já sobre a MP 905/19, que trata do desmonte dos direitos trabalhistas, os desafios, por ordem de 
importância, são: 
1) trabalhar para caducar, impedindo que seja votada nos 120 dias de vigência; 
2) derrotá-la na comissão mista ou no plenário, na hipótese de ir a voto; ou 
3) retirar dessa, mediante emendas, os contrabandos e prejuízos aos trabalhadores, tanto os que 
precarizam o primeiro emprego, quanto os que eliminam direitos de quem já estava empregado antes de 
sua edição. 
A reforma administrativa, que será encaminhada para iniciar sua tramitação na Câmara, já tem boa 
parte de seu conteúdo incorporado nas PEC 186 e 188, em curso no Senado. Embora ainda não tenha sido 
encaminhada oficialmente, já é possível antecipar o que virá em nível constitucional em termos de reforma 
administrativa. O desafio em relação a essa futura PEC é evitar: 
1) a eliminação do RJU (Regime Jurídico Único); 
2) a quebra da estabilidade do servidor; 
3) o fim da irredutibilidade salarial; 
4) a permissão para redução de salário e de jornada; e 
5) a privatização dos serviços públicos. 
No caso das reformas Trabalhista e Sindical, em fase de elaboração no âmbito do Gaet (Grupo de 
Altos Estudos do Trabalho) no Ministério da Economia, que será enviada ao Congresso em 2020, a luta 
será no sentido de impedir: 
1) o aprofundamento da asfixia financeira das entidades sindicais; 
2) a ampliação da precarização das relações de trabalho, com a substituição do Direito do Trabalho pelo 
Direito Comum ou Civil; e 
3) a pulverização sindical, com a instituição da pluralidade organização, inclusive com sindicato por 
empresa. 



A reforma tributária, único ponto da pauta oficial que pode ser uma oportunidade, vai requerer dos 
partidos e movimentos atenção especial, notadamente para garantir fontes de financiamento dos direitos 
sociais, especialmente os previdenciários, além de reduzir a progressividade dos impostos e tributar os 
lucros, dividendos, as grandes heranças e grandes fortunas. A proposta que mais se aproxima desses 
postulados é a Emenda Global 178, apresentada pelos partidos de oposição à PEC 45, que sinaliza para 
uma reforma tributária sustentável, justa e solidária. 
Além da resistência à agenda governamental, partidos e movimentos devem priorizar a aprovação do novo 
Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação), já que o atual expira no final de 2020, e uma política de recuperação do salário mínimo, 
entre outras pautas de interesse da sociedade. 
A capacidade de articulação, mobilização e resistência será determinante para avançar nas pautas positivas 
e impedir que os textos da agenda oficial sejam aprovados no formato apresentado, sob pena de desmonte 
do Estado de proteção social, de desorganização administrativa, de privatização das empresas de água e 
saneamento, da eliminação de direitos dos servidores e dos trabalhadores do setor privado, da dolarização 
da economia, do aumento da informalidade e da precarização, bem como da redução de receitas para 
financiar os direitos sociais, especialmente os previdenciários. 

 

Calendário de Atividades 
 06/02 – Reunião da Secretaria de Mulheres da CUT/MG para discussão/preparação de atividades 

do Dia 08 de Março – Dia Internacional da Mulher; 
 12/02 – Ato Público em Brasília contra as privatizações e a retirada de direitos;  
 13/02 - Plenária Nacional Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária da Fenadsef/Condsef. 


