
 Em ano de eleição, Bolsonaro quer reduzir ataques, mas 18 de março será de greve 
Depois de passar o ano de 2019 promovendo o desmonte dos serviços públicos e massacrando os 
servidores, parece que Bolsonaro dará um freio nas maldades por temer que os candidatos que apoiará 
nas eleições municipais deste ano sejam rejeitados nas urnas. A reforma Administrativa, que tentará 
implementar uma série de mudanças maléficas para o setor público brasileiro, deverá ser enviada ao 
Congresso nacional em dois momentos. A parte mais branda, antes das eleições. A parte mais pesada, 
depois do pleito municipal. 
Segundo a reportagem do Correio Brasiliense, no primeiro semestre será encaminhado ao Congresso 
apenas o texto que define três categorias de servidores públicos para contratações futuras. A avaliação é 
de que reforma completa poderia engrossar as greves das estatais.  
Atualmente, duas empresas estão paralisadas contra o plano de privatização: a Petrobras e Casa da 
Moeda. Os Correios deliberaram greve para 12 de fevereiro. A Dataprev, parada desde 31 de janeiro, 
decidiu nessa quarta (4), suspender a paralisação dos trabalhadores por 15 dias, para tentativa de 
negociação. 
E apesar da manobra visando as eleições, os servidores públicos não irão recuar da paralisação geral do 
dia 18 de março. Na última terça-feira, trabalhadores da administração pública se reuniram no Congresso 
com a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público e definiram a programação do ato de 12 de 
fevereiro, contra privatizações e retirada de direitos, e os encaminhamentos do dia 18. 
O evento do dia 12 será realizado no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Dezenas de 
entidades sindicais e parlamentares contrárias ao desmonte do Estado e pela proteção da soberania 
nacional participarão do ato político que acontecerá pela manhã.   
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). 
Chegamos a uma situação em  que, ou cruzamos os braços e paramos o Brasil, ou eles vão destruir este 
país. Não podemos ficar parados diante de tudo o que está acontecendo. 
Querem desmontar os serviços públicos para, depois, poderem privatizar e entregar tudo aos empresários. 
E para conseguir o apoio da população espalham mentiras sobre os servidores, como se todos nós 
fossemos ricos e não prestássemos serviços à população. Primeiro, a grande maioria dos servidores têm 
salários defasados. Segundo, os brasileiros usam o serviço público desde a hora que nascem até o 
momento que morrem. O serviço público perpassa por toda a sua vida.  E isso tem que ser dito a 
população.   

  
Reforma muda contrato de servidor e reduz estabilidade 

O governo vai propor, no projeto de reforma administrativa, a possibilidade de contratação de funcionários 
públicos fora do Regime Jurídico Único, que garante a estabilidade dos servidores no emprego. Na 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que será encaminhada ao Congresso ainda neste mês, serão 
abertas novas formas de vínculo e a estabilidade será exclusivamente para carreiras típicas de Estado, 
como auditores fiscais e diplomatas. 
E a ideia é que, mesmo para as carreiras com direito a estabilidade, o benefício só seja conquistado após 
um estágio probatório de dez anos, prazo para o funcionário provar que se enquadra na função e tem 
vocação para o serviço público. Além de prever contratos temporários, o setor público poderá, conforme a 
proposta do governo, contratar por prazo indeterminado e sem estabilidade. 



Diagnóstico feito pela equipe econômica concluiu que a máquina administrativa federal custa muito caro, 
tem baixa produtividade e é totalmente descolada da realidade do país. Em 2018, o gasto com pessoal da 
União (Executivo, Legislativo e Judiciário) somou o equivalente a 13,8% do PIB e, se nada for feito, 
chegará a 14,8% do PIB em 2030. Trata-se de um percentual muito superior ao de outros países 
emergentes, como a Colômbia (7,3% do PIB) e mesmo de nações ricas, como os Estados Unidos (9,5%), 
ou a União Europeia (9,9%). 
Geralmente, planos e carreiras são criados para conceder aumentos salariais, uma forma de driblar as 
regras do Regime Jurídico Único, que prevê isonomia salarial entre as várias carreiras. Hoje, há 319 planos 
e carreiras na máquina federal e 440 rubricas na folha de salários, sendo que 369 não têm equivalência 
com profissões do setor privado. 
Além disso, o sistema de avaliação não funciona. Mais de 95% dos servidores recebem bonificação máxima 
por seu desempenho e cerca de 60% das gratificações continuam a ser pagas mesmo após o funcionário 
se aposentar. 
 

Funcionários denunciam desmonte de Serpro e Dataprev para venda 
A inclusão oficial do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e da Empresa de Tecnologias e 
Informações da Previdência Social (Dataprev) na lista de estatais a serem vendidas ao longo do governo 
Jair Bolsonaro reforçou entre os trabalhadores dessas empresas a percepção de que está em curso um 
processo de estrangulamento orçamentário, com vistas a essa venda. Além de preocupados com os 
próprios empregos, os 12,8 mil funcionários das duas estatais de tecnologia chamam atenção para os 
riscos envolvidos em repassar para empresas privadas dados sensíveis de todos os brasileiros. 
Os sinais de estrangulamento, de acordo com sindicatos ligados ao Serpro e à Dataprev, estão 
no Orçamento da União. O Serpro não recebe repasses de dinheiro público para sua manutenção, mas a 
Receita Federal, principal cliente da estatal (cerca de 70% dos contratos), teve seu financiamento reduzido 
no orçamento de 2020. O órgão empenhou R$ 2,5 bilhões em custeio em 2019 e tem, previstos, R$ 1,7 
bilhão para o mesmo fim em 2020. Os recursos para investimento também caíram, dos R$ 222 mil 
empenhados em 2019 para R$ 123 mil previstos neste ano. 
Com menos dinheiro nos cofres, a Receita também terá menos condições de demandar serviços à 
Dataprev, que gerencia todos os dados do INSS. 
Segundo o sindicalista Kleber Santos, funcionário concursado do Serpro há oito anos, há contratos 
importantes com a Receita vencendo nos próximos três meses que não foram renovados, o que irá 
impactar fortemente nas contas da empresa. “Estamos passando por reestruturações desde o governo 
Michel Temer e, neste ano, fomos informados em uma reunião que é interesse da empresa vender imóveis 
nos estados e alugar salas. Colocar os funcionários para trabalhar em salas emprestadas na sede dos 
clientes. O sentimento é de insegurança”, afirma. 

 
Qual o valor pago a quem se aposenta por invalidez pelo INSS? Confira as novas 

regras. 
A reforma da Previdência mudou a regra de cálculo da aposentadoria por invalidez, que passou a ser 
chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Isso causou uma redução nos valores pagos 
(veja mais abaixo neste texto uma comparação). Há duas situações para cálculo: se a invalidez não foi 
causada pelo trabalho ou se foi. 
Se não foi causada pelo trabalho, para definição do valor, é considerado o tempo de contribuição ao INSS. 
Antes da reforma, o valor pago ao aposentado por invalidez era calculado com base nos 80% maiores 
salários de contribuição desde julho de 1994. Os 20% menores salários eram desconsiderados, o 
melhorava sua média e dava uma aposentadoria maior. 
Agora, a média salarial é calculada com todos os salários de contribuição desde julho de 1994, incluindo os 
20% menores salários. Isso reduz a média e o benefício pago. O INSS considerada 60% dessa média 
salarial, mais dois pontos percentuais a cada ano que exceder 20 anos de contribuição (homens) ou 15 
anos (mulheres). Se o homem tiver 15 anos de contribuição, receberá 60% da média. Se tiver 20 anos, 
também. Caso tenha 21 anos, passa a ter direito a 62%. Com 22 anos, 64% da média. Com 40 anos de 
contribuição, ele chega a 100% (se for mulher, é aos 35 anos). 
Se a invalidez tiver relação com o trabalho  
Quando a invalidez é causada pela atividade profissional, como um acidente de trabalho ou doenças 
profissionais, não é preciso considerar o tempo de contribuição: o valor da aposentadoria fica sempre em 
100% da média salarial. 
 



Veja as diferenças no cálculo  
A nova regra trazida pela reforma acaba reduzindo o valor da aposentadoria por incapacidade permanente. 
Sem o descarte das menores contribuições, a média salarial costuma ficar pior. Além disso, o valor da 
aposentadoria dependerá de quanto tempo de contribuição a pessoa tem.  
 

1) Um homem com 22 anos de contribuição, sendo 10 anos pagando o INSS sobre o salário mínimo, 
cinco anos contribuindo sobre dois salários mínimos e mais sete anos pagando sobre o teto 
previdenciário.  
Regra antiga: Média salarial de R$ 2.938,43, com o descarte dos 20% menores salários de 
contribuição Valor da aposentadoria: R$ 2.938,43 (100% da média salarial)  
Nova regra: Média salarial: R$ 2.499,22, com todos os salários de contribuição Valor da 
aposentadoria (a causa não foi acidente/doença do trabalho): R$ 1.599,50 (por ter 22 anos de 
contribuição, terá direito a 64% da média) Valor da aposentadoria (a causa foi acidente/doença de 
trabalho): R$ 2.499,22 (100% da média salarial)  

2) Mulher com 20 anos de contribuição, sendo seis anos pagando o INSS sobre o salário mínimo, dois 
anos sobre dois salários mínimos e mais 12 anos pagando sobre o teto previdenciário.  
Regra antiga: Média salarial: R$ 4.555,59, com o descarte dos 20% menores salários de 
contribuição Valor da aposentadoria: R$ 4.555,59 (100% da média salarial)  
Nova regra: Média salarial: R$ 3.820,83, com todos os salários de contribuição Valor da 
aposentadoria (a causa não foi acidente/doença do trabalho): R$ 2.674,58 (por ter 20 anos de 
contribuição, terá direito a 70% da média) Valor da aposentadoria (a causa foi acidente/doença do 
trabalho): R$ 3.820,83 (100% da média salarial). 

 
Diferença de cálculo pode aumentar ações  
A diferença de cálculo entre a aposentadoria por incapacidade comum e a relacionada com trabalho pode 
aumentar as ações judiciais. A diferença entre elas pode chegar a 40%. Ele afirma que há situações em 
que o adoecimento não aconteceu no trabalho, mas piorou por causa do trabalho. Por exemplo uma 
pessoa que tem hérnia de disco por conta da idade. Se ele pega peso, sem equipamento de proteção, e a 
doença piorar, essa doença pode ser caraterizada como relacionada com o trabalho. "Essa nova realidade 
pode aumentar o interesse de pessoas em caracterizar a doença como sendo relacionada ao trabalho. 
"Essa nova realidade pode aumentar o interesse de pessoas em caracterizar a doença como sendo 
relacionada ao trabalho para ter direito a 100% da média." Para ele, a nova Previdência penaliza quem não 
tem doença relacionada com o trabalho. "Qual a lógica de uma pessoa com câncer ocupacional ter uma 
renda melhor do que quem tem um câncer sem relação com o trabalho? Na minha ótica, é injustificável 
fazer essa distinção.” 

 

Calendário de Atividades 
 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. 


