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Parlamentares reforçam chamado para resistência nas ruas 

Em dia de anúncio de um PIB (Produto Interno Bruto) pífio que não ultrapassou 1,1%, centrais 
sindicais e entidades representativas de servidores públicos estiveram no Congresso Nacional em 
reunião com a Liderança da Minoria na Câmara. O recado dos parlamentares que passaram por lá foi 
claro. É preciso reforçar a resistência nas ruas. Tem se ampliado a adesão de categorias ao dia 18 de 
março, dia nacional de lutas e paralisações em defesa dos serviços públicos, contra as privatizações e 
em defesa da democracia. O dia 18 vai contar com participação de servidores federais, estaduais e 
municipais. 
Para barrar o desmonte a unidade e a mobilização dos servidores são fundamentais. "Tenho 
lembrado em todas as assembleias e locais de trabalho nas quais a Confederação tem ido. Não há 
zona de conforto para ninguém nesse momento e precisamos reagir. O momento é agora", resumiu 
Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Condsef/Fenadsef. Na próxima terça, 10, a Confederação 
participa de mais uma reunião na Liderança da Minoria com outras entidades representativas do 
setor público para traçar o panorâma das atividades do dia 18 de março. 
 
Não é reforma, é desmonte  
A Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços Público lançou ontem campanha onde alerta sobre os 
riscos da reforma Administrativa. A proposta é vendida pelo governo como necessária para romper 
privilégios, mas o que propõem é o fim do pacto federativo que assegura à população o direito 
constitucional a serviços públicos essenciais. Essa semana, o ministro Paulo Guedes esteve com 
representantes de movimentos como MBL e Vem Pra Rua. Guedes teria chorado e dito que o 
governo tem 15 semanas para mudar o Brasil. "Vale lembrar que, até agora, todas as reformas que 
retiraram direitos fundamentais não surtiram nenhum dos efeitos que o governo prometeu. Ao 
contrário, temos o dólar batendo sucessivos recordes, a Bolsa caindo e esse PIBinho como 
resultado", pontuou Sérgio. "Não podemos deixar o setor público de fora da retomada do 
crescimento econômico brasileiro. Essa política de austeridade já se mostrou um equívoco. O projeto 
em curso é o de terra arrasada e precisamos frear esse processo, na luta, nas ruas", acrescentou. 
 
8 de março 
No calendário de mobilização das centrais e entidades sindicais o 8 de março promete mobilizar 
mulheres em todo o Brasil. A bandeira em defesa da democracia será um dos destaques. Com o 
lema "Resistência sim, violência e retirada de direitos não" a Condsef/Fenadsef e suas entidades 
filiadas vão integrar também essas atividades.  

 
Servidores reagem a contratos temporários no setor público e estudam ir à Justiça 

O setor público federal decidiu reagir contra a Medida Provisória 922, publicada segunda-feira no 
Diário Oficial, que permite contratos temporários nos órgãos em vez de abertura de concursos. Para 
o funcionalismo, a MP já faz parte da reforma administrativa do governo e representa riscos para a 
qualidade dos serviços prestados à população. 
O Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) prepara emendas que 
serão entregues a parlamentares. E pretende acionar a Justiça se o governo autorizar essas 
contratações para carreiras de Estado (Polícia Federal, Receita, Banco Central, Diplomacia, entre 
outras). 



Se a medida provisória não for analisada em 45 dias (a partir de sua publicação), tranca a pauta e 
votações do Legislativo até que seja votada. 
Presidente do Fonacate, Rudinei Marques declarou à coluna que considera a MP 922 “muito 
preocupante, porque abre possibilidade de qualquer órgão federal contratar de forma temporária, a 
qualquer momento”: “Antes, a Lei 8.745 de 1993 previa um processo seletivo, ainda que 
simplificado, e isso foi suprimido”. 
“Em hipótese alguma aceitaremos contratações temporárias precárias para esses cargos de maior 
complexidade no âmbito estatal, com pessoas sem história e compromisso com o serviço público”, 
disse. 
A Medida Provisória 922, que saiu ontem no DOU (Diário Oficial da União), preocupa as categorias 
federais e a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Para o presidente da frente, 
deputado Professor Israel Batista (PV-DF), somada à PEC Emergencial (que reduz salários e jornada 
de servidores), a MP é mais um braço da reforma administrativa do governo de Jair Bolsonaro. 
Para Batista, o Poder Executivo está "desmembrando" o amplo projeto de reestruturação do setor 
público. E, com isso, desmobiliza o funcionalismo, criando a impressão de que a PEC da reforma (que 
ainda chegará ao Congresso) será uma proposta branda. 
"A MP 922 e a PEC Emergencial já são uma reforma. E é claro que quando o governo manda um 
projeto em pedacinhos, vai dar a entender que o texto da reforma é leve e desidratado. O governo 
poderia ter mandado tudo junto, ter feito tudo de uma vez", declarou o presidente da frente. "Tudo 
isso gera uma desmobilização das categorias do serviço público", acrescentou. 
Batista lembrou que está para ser lançada uma frente parlamentar em defesa da reforma, cujo 
presidente será o deputado Thiago Mitraud (Novo-MG). E declarou que abrirá o diálogo com o grupo 
para evitar que o serviço público seja prejudicado. 
 

Concursos só devem ser abertos após a reforma administrativa 
A abertura de novos concursos públicos só deve ocorrer após a aprovação da reforma administrativa 
no Congresso Nacional, segundo afirmações do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de 
Almeida. O projeto vai reestruturar as regras do funcionalismo e prevê o fim da estabilidade de 
futuros servidores, além do alongamento do tempo para a ascensão na carreira. Por isso, Mansueto 
reforça a ideia de condicionar novas contratações somente após a implementação da reforma. 
“Seria o ideal esperar, porque se começa a retomar os concursos públicos antes de fazer a Reforma 
Administrativa, o pessoal que vai ingressar pelas regras atuais já está definido por 30 anos”, declarou 
Mansueto.  
Mansueto declarou ainda que, as medidas previstas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da 
reforma administrativa não vão alcançar os atuais servidores. “O foco está sendo daqui para frente. 
Por enquanto, a ideia é não mexer quase nada nas regras e carreiras atuais”, afirmou. 

 

 
Assembleia com servidores do CDTN/CNEN, em Belo Horizonte, delibera pela paralisação no dia 18 de 

março 



Calendário de Atividades 
 06/03 – Assembleia com os (as) filiados (as) do Núcleo Regional Zona da Mata; 

 
 

 


