
 Secretário-geral intima servidores: 'Vamos responder Guedes nas ruas' 
O principal ato de preparação para a Greve Geral de 18 de março, em defesa dos serviços públicos e 
contra as privatizações, lotou o auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 12. 
Parlamentares e representantes de centrais sindicais fizeram falas contra a política de desmonte do 
ministro Paulo Guedes e em solidariedade à greve dos petroleiros. As mobilizações dos trabalhadores 
da Casa da Moeda, Dataprev, Correios e Serpro, empresas públicas também ameaçadas, foram aplaudidas 
pelos presentes. A programação do ato político continua à tarde com seminários sobre funcionalismo 
público. 
"Estamos aqui em um dia histórico de unidade da classe trabalhadora, de todas as centrais, do movimento 
sindical, do movimento social, de parlamentares comprometidos com os servidores do serviço público, 
nessa iniciativa em defesa dos serviços públicos", disse o Secretário-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio 
Ronaldo da Silva. Para o dirigente, hoje é um dia histórico, em que trabalhadores lotaram o maior auditório 
do Congresso Nacional. "Essa é a preparação para a Greve Geral em defesa dos serviços públicos. Esse 
ministro atrevido quer atribuir aos servidores o que ele é, um parasita. Nós vamos responder a ele [Paulo 
Guedes] nas ruas, na greve, na mobilização. Nos aguarde!", bradou Silva. 
 
Unidade 
Coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, a deputada federal Alice Portugal 
(PCdoB-BA) abriu os trabalhos na manhã desta quarta-feira de luta. "Nós sabemos a dureza que foi lutar 
para o reconhecimento de nossos sindicatos, para transformar associações recreativas em sindicatos e 
estabelecer a representação dos servidores. Nós precisamos ter unidade. Não podemos perder as 
conquistas, os concursos, os serviços públicos que estão sendo ameaçados", declarou a parlamentar. 
Servidor há 27 anos, o senador Fabiano Contarato (REDE-ES) disse ter orgulho de sua categoria e repudiou 
a fala do ministro Paulo Guedes. "Foi um ato de violência chamar de parasita aquela auxiliar de 
enfermagem que cuida dos nossos familiares internados; chama de parasita aquele bombeiro que é um 
verdadeiro herói; aquele policial, os carteiros. Chama essas pessoas de parasitas e enaltece os banqueiros. 
Parasitas são os banqueiros e os empresários", falou Contarato com indignação. 
 
Estratégia para derrubar Paulo Guedes 
A mobilização nas ruas e o diálogo amplo com a sociedade foram pontos centrais da fala da Secretária-
geral da CUT, Carmem Foro, que reforçou a necessidade de conscientização da população para a 
importância da manutenção dos serviços públicos de qualidade. "Essa luta não é somente dos servidores 
públicos. Sou uma trabalhadora do campo e temos que nos envolver nessa batalha, se não acabarão com 
os serviços públicos que atendem a população em geral", pronunciou. "Precisamos fazer com que a 
sociedade entenda que os serviços públicos são muito importantes para a sociedade." 
Para Foro, é fundamental que haja diálogo para construção de uma grande Greve Geral em 18 de março. 
"Nós vamos derrubar o verdadeiro parasita que é Paulo Guedes. Só na mobilização de rua teremos vitória". 
"Tenho certeza que a greve dos petroleiro e dos Correios é um sinal positivo de que teremos um ano de 
muita luta. Já temos uma agenda vigorosa", afirmou, referindo-se também à mobilização para o 8 de 
março, Dia Internacional de Luta das Mulheres.  
Enquanto trabalhadores se empenham nas ruas, parlamentares recorrem a instituições de controle. 
Investigado pelo Ministério Público Federal, Paulo Guedes é eticamente incompatível com o cargo que 
ocupa, conforme declarou o deputado federal Paulo Ramos (PDT-RJ). "Ele se atreveu a chamar o servidor 
de parasita, mas é ele o sanguessuga. Ele estruturou uma organização que está desviando os recursos 
públicos de praticamente todos os fundos de pensão. É uma organização criminosa. Nós sabemos o que 



ele representa", declarou o parlamentar. "Já ingressei na Procuradoria da República, no Tribunal de Contas 
da União e amanhã recorrerei ao Supremo Tribunal Federal. Ele não pode continuar ministro", declarou. 
 

Frentes Parlamentares têm visões opostas sobre Reforma Administrativa 
Com apoio das centrais sindicais, Frente Parlamentar do Serviço Público alerta para tentativa de desmonte 
do Estado; enquanto a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa defende valorização do servidor que 
faz um bom trabalho. 
Um ato político pela valorização do serviço público foi realizado na Câmara nesta quarta-feira (12) pela 
Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, com apoio das principais centrais sindicais. 
Lideranças sindicais e partidárias de esquerda e alguns senadores que compõem a frente fizeram discursos 
de repúdio à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que usou o termo "parasitas" para se referir a 
servidores públicos em evento no Rio de Janeiro, e também contra a reforma administrativa e a política 
econômica do governo Bolsonaro. 
O deputado Pedro Uczai (PT-SC) considera o momento propício para uma reação dos servidores contra a 
reforma administrativa e o desmonte do Estado. "O servidor público foi colocado em xeque na sua história. 
Agora é a sua dignidade, é a sua história que está em jogo", destacou. 
 
Reforma Administrativa 
A Frente Parlamentar da Reforma Administrativa reuniu-se também nesta quarta-feira para discutir o 
assunto. O grupo é favorável a um Estado mais enxuto e eficiente. Para o coordenador do grupo, deputado 
Tiago Mitraud (Novo-MG), a defesa do serviço público e da reforma administrativa não são 
incompatíveis.  "A reforma administrativa tem que acontecer até para valorizar o servidor público que 
exerce um bom trabalho e que quer ser reconhecido pela população", ponderou. 
De acordo com Mitraud, a frente favorável à reforma administrativa conta com cerca de 200 parlamentares 
apoiadores entre deputados e senadores. 
 
Lógica privatista 
Em seminário promovido pela Frente do Serviço Público, dois economistas e um sociólogo se opuseram ao 
que chamam de lógica privatista do governo. 
O economista José Celso Cardoso Junior criticou a abertura a experiências privadas em substituição ao 
Estado com a privatização das estatais e das políticas públicas, sem que a sociedade tenha percepção 
delas. De acordo com o economista, outra estratégia é buscar reduzir a força dos servidores por meio da 
desqualificação pública, nas falas de altas autoridades de governo. 
O sociólogo Felix Lopes apresentou dados que contradizem a afirmação do governo sobre excesso de 
servidores e altos. Segundo Lopes, o número de servidores é pequeno proporcionalmente à população do 
País. Quanto aos salários, na esfera municipal, por exemplo, o sociólogo afirmou que o salário médio, de 
R$ 2 mil, não está muito acima da iniciativa privada. Além disso, o aumento da remuneração acompanhou 
a maior escolaridade dos servidores públicos nos últimos anos, completou Felix Lopes. 
 
Plano Mais Brasil 
O economista Paulo Kliass, que também participou do seminário, afirmou que a eventual aprovação das 
três propostas de emenda à Constituição (PECs) que integram o Plano Mais Brasil antecipam na prática as 
medidas reforma administrativa, como redução de jornada e redução proporcional da remuneração de 
servidores. "A PEC 186 reduz a jornada em 25% e teria uma redução compulsória unilateral dos salários, 
isto é, sem consultar os servidores", criticou. 
As centrais sindicais presentes ao evento lançaram um indicativo de greve para o próximo dia 18 de março 
contra possíveis perdas de direitos com a reforma administrativa. 
 

Governo quer usar servidor aposentado não apenas no INSS 
Servidores civis federais já aposentados poderão ser contratados de forma temporária para diversas áreas 
do governo federal, além do INSS. A medida provisória que está sendo elaborada pela equipe econômica 
para reduzir a fila de 1,3 milhão à espera de benefícios atrasados vai ampliar o leque de admissões não só 
para o INSS, mas também para outros setores do governo. 
A MP, que tem vigência imediata, deve ser editada nesta semana. O texto vai alterar a Lei n.º 8.745, que 
trata de contratações temporárias na administração pública e já prevê uma série de casos que permitem 
admissão por tempo determinado, como licença de professor, combate a emergências ambientais ou 
realização de censos, entre outras atividades. 



Segundo fontes que participam das discussões, será criada uma nova situação especial para permitir a 
contratação temporária para atender a uma demanda extraordinária nas áreas de Previdência ou 
assistência social. Além disso, para todas as situações da lei, será autorizado o recrutamento de servidores 
públicos aposentados ou militares inativos. 
A possibilidade de admissão de militares para exercer funções civis já existe em outra lei, e o instrumento 
foi o primeiro recurso elencado pelo governo para combater as filas de espera no INSS. Seriam 7 mil 
militares recrutados de forma excepcional, mas a medida enfrentou resistências dos próprios servidores e 
acabou sendo barrada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que acusou o governo de criar uma 
"reserva de mercado" para as Forças Armadas.  
Com isso, o governo anunciou que editaria a MP para permitir a contratação de servidores civis 
aposentados. A expectativa é de que alguns dos quase 7 mil servidores do próprio INSS que se 
aposentaram no último ano poderão aderir ao chamamento. 
A saída foi costurada em diálogo com o TCU. Apesar disso, há ministros na Corte que criticam a ideia de 
limitar a seleção a servidores civis e militares inativos. Há a avaliação de que o chamamento para 
contratações temporárias precisa ser amplo, com concorrência universal entre aposentados do serviço 
público e trabalhadores em geral. 
Esse ponto específico deve ser discutido em plenário pelo TCU. Neste caso, uma decisão só deve afetar 
casos futuros e não tende a atrapalhar as contratações temporárias do INSS, que provavelmente já terão 
sido feitas a partir de seleção entre civis aposentados e militares inativos no momento do julgamento. 
O presidente do Fórum Nacional das Carreiras de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, diz não ver 
problemas na possibilidade de contratação de aposentados em mais áreas do governo, desde que isso não 
vire uma política permanente. Ele defende a abertura de concursos públicos e alerta o governo que 
servidores aposentados têm essa condição justamente por já terem prestado serviço por décadas a fio. 
"Em vez de abrir concurso, que é o que a lei determina e a gente defende, querem economizar. Só que 
essa economia pode sair cara, você deixa de trazer pessoas jovens, com ânimo para construir uma carreira 
no serviço público", afirma. 
 

Servidor: governo muda pela segunda vez, concessão de gratificação 
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital mudou pela segunda vez as regras 
para a concessão de gratificação para servidores de nível superior. Ao todo, 667 cargos do governo federal 
recebem essa gratificação. 
De acordo com Portaria publicada nesta quarta-feira (12), os benefícios terão que ser autorizados pela 
Coordenação-Geral de Governança em Tecnologia da Informação, que deverá ser previamente notificada 
para efeito de concessão das gratificações.  
 
Novas regras  
A partir de agora, o benefício destina-se exclusivamente aos titulares de cargos de provimento efetivo que 
se encontrem em exercício no órgão central e nos órgãos setoriais, seccionais e correlatos do Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação. 
 

Calendário de Atividades 
 13/02 - Plenária Nacional Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária da Fenadsef/Condsef; 
 14/02 – Assembleia com os servidores/trabalhadores (ativos, aposentados e pensionistas) do 

Núcleo Regional Zona da Mata. 


