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Servidores podem perder metade do poder de compra até 2026 

Em tramitação no Senado Federal, a PEC Emergencial entregue pelo governo propõe redução de 25% dos 
salários dos servidores, com redução proporcional de jornada, e congelamento de remunerações pelos 
próximos sete anos. Segundo o Auditor Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, 
Bráulio Cerqueira, o governo não estimou, na proposta, os impactos da redução de salários dos servidores no 
PIB nacional. Segundo o especialista, a consequência imediata é a perda de produtos no curto prazo, o que 
intensificará a crise econômica brasileira. 
A fala foi proferida nesta quarta-feira, 5, durante o Seminário "Plano Mais Brasil em debate: a PEC 
Emergencial", que tratou especificamente da PEC 186/2019. O evento foi realizado pela Arca - Carreiras 
Públicas pelo Desenvolvimento Sustentável e pela Associação Nacional dos Servidores da Carreira de 
Planejamento e Orçamento (Assecor), e aconteceu na Câmara Federal. De acordo com Cerqueira, não há 
nenhum dado divulgado sobre uma possível economia real com a PEC Emergencial. 
Na prática, se aprovada, a proposta pode significar, para os servidores públicos da União, perda de metade do 
poder de compra dos trabalhadores. "Com redução salarial de 25% e inflação de 4,5% ao ano, ao longo de 7 
anos, haverá redução de metade do poder de compra dos servidores até 2026. Algumas pessoas vão 
argumentar que os servidores ganham bem, mas a média salarial dos trabalhadores da administração pública 
é de R$ 3.800. Esse valor será reduzido pela metade", alerta. 
Apesar das regras da PEC indicarem fim em 2022, Bráulio Cerqueira avalia que o texto terá vigência até 2026 
por ordem do Teto de Gastos e também da Regra de Ouro. No cenário previsto pelo Auditor, haverá 
dificuldades de retomada da economia no Brasil e intensa desorganização da administração pública. "Quando 
se fala de servidores públicos, é preciso dizer para a sociedade que eles se concentram em saúde, educação, 
segurança e assistência para a população. É isso que será perdido", argumenta. 
 
Esvaziamento de atendimentos 
De acordo com a equipe do ministro Paulo Guedes, a mudança proposta pela PEC Emergencial representaria 
economia de R$ 7 bilhões ao ano, entretanto o que é central é a diminuição do atendimento ao público e da 
velocidade de andamento de processos internos. Sem concursos e com congelamento de remunerações, os 
efeitos do texto são destrutivos e disfuncionais para a economia, segundo avaliação do Seminário. "O que a 
PEC fundamentalmente faz é propor a radicalização das políticas já existentes de austeridade [compressão 
permanente do gasto público] e de redução do Estado", afirma Bráulio. 
Para o Auditor, é preciso fazer o País crescer e isso só é possível com injeção de investimentos públicos. O 
especialista criticou o discurso construído pelo governo de que gastos públicos são algo negativo. O 
Secretário-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva, concorda com a análise. "Gasto público não é 
gasto irresponsável, é investimento em saúde, educação, assistência à população necessitada. No País 
desigual em que vivemos, querer encerrar os serviços públicos gratuitos é crime, é atropelo das garantias 
previstas na Constituição Federal", denuncia. 
"A PEC 186 é a redução dos atendimentos públicos. Isso tem que ficar bem claro. Não se trata de redução de 
salários. Se hoje o médico trabalha 8 horas, vai passar a trabalhar seis. Se hoje pessoas já morrem em filas de 
hospitais sem atendimento, vai piorar. É redução da carga horária de professores, o que significa menos 
educação. É menos bombeiros a postos", alerta José Oreiro, professor da Universidade de Brasília. 
 
Intensificação da crise 
Para os participantes do Seminário, o Plano Mais Brasil, em vez de contribuir para a recuperação da economia, 
antecipa e aprofunda a crise. O professor Oreiro chamou atenção para a quantidade de pessoas em situação 
de rua, visível em todas as cidades brasileiras. Com desemprego em 12%, instabilidade econômica, altos 
níveis de informalidade e piora das contas externas, a previsão, com a redução dos atendimentos públicos, é 
de piora da conjuntura. 



"O que as PECs estão fazendo é destruir o Estado brasileiro. É isso que temos que alertar a sociedade. 
Estamos em um embate entre a civilização e a barbárie", afirma Oreiro. Para Cerqueira, a proposta é uma 
aberração em termos de gerenciamento das políticas públicas por desvincular as receitas dos programas que 
precisam de receitas, acabar com o planejamento e flexibilizar despesas em educação e saúde. "A realidade é 
que o SUS perdeu milhões no ano passado e o sarampo voltou; a realidade é que há uma fila de um milhão 
de novos necessitados do Bolsa Família; a realidade é que 200 mil servidores já podem se aposentar e o 
governo, se contratar, quer que sejam contratos temporários", critica Bráulio 
 

Menor número de servidores públicos em 20 anos provoca caos no atendimento público 
Mais uma péssima notícia para os brasileiros que dependem de políticas públicas em áreas como saúde, 
educação e previdência e também para os desempregados que procuram recolocação no mercado de trabalho 
e sonhavam em passar em um concurso público para ter um emprego estável. 
O governo de Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta quarta-feira (4) que reduziu o número de 
servidores públicos federais da ativa em 31 mil. É o menor contingente dos últimos 20 anos. Este número 
engloba tanto os estatutários, que possuem estabilidade, como os contratados pelas regras da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). 
Para a equipe econômica liderada pelo ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, essa redução, é um 
indicador que confirma a "consolidação fiscal". Ele ignora o fato de que quem paga por este “ajuste” é a 
população que necessita de um serviço público acessível e de qualidade e nem pensa nos milhões de 
desempregados.  
A crítica é de Pedro Armengol, diretor da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal 
(Condsef). De acordo com ele, a política econômica ultra liberal de Guedes privilegia a rentabilidade do 
mercado financeiro em detrimento da população, que vê a segurança pública, a saúde e a educação e outros 
setores essenciais, serem sucateados. 
“Os impostos arrecadados pelo Estado são para pagar os juros da dívida pública. Em 2016, após o golpe que 
derrubou a ex-presidenta Dilma [Rousseff], 40% da arrecadação da União eram para pagar juros ao mercado 
financeiro, hoje o percentual está em quase 50% e continuam aumentando gradativamente”,  afirma 
Armengol, que também é diretor executivo da CUT. 
Para ele, o governo Bolsonaro divulga falsas narrativas para manipular a opinião pública contra os servidores, 
como a que diz que a máquina está inchada de servidores. 
“O Brasil ocupa o 26º lugar no mundo no número de servidores públicos em relação à sua população. Dos 
trabalhadores em geral somos apenas 12% do total para atender uma população de mais de 200 milhões de 
habitantes. A Dinamarca tem 35% de seus trabalhadores no serviço público, o Canadá 20% e Portugal 18%”, 
diz. 
Mas este sucateamento da máquina pública, segundo Armengol, teve início com a aprovação da Emenda 
Constitucional nº 95, a do Teto dos Gastos Públicos, durante o governo golpista de Michel Temer (MDB-SP). 
“Com a limitação de investimentos do Estado, o serviço público ficou emperrado e precarizado, já que a única 
garantia na peça orçamentária do governo é a rentabilidade do mercado financeiro, em detrimento de 
qualquer política que favoreça a população”, ressalta o dirigente. O governo Bolsonaro  quer privatizar tudo, 
garantir um mínimo de atendimento à população e extinguir o serviço público do Estado. 
 
Colapso no INSS 
O caos no atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), onde 1,3 milhão de pessoas estão nas 
filas de espera aguardando para receber a aposentadoria ou algum benefício a que têm direito, é apenas um 
exemplo de sucateamento e do desmonte do tecido social do Estado, que prejudica enormemente a 
população, especialmente os mais vulneráveis. 
Em comparação ao ano de 2015, quando a população recebia do INSS respostas aos seus pedidos em até 45 
dias, há uma enorme distância do que vem ocorrendo hoje. Em apenas cinco anos, logo após o golpe, o 
atendimento entrou em colapso. 
A política neoliberal do ministro Paulo Guedes é a responsável pelo caos que vem acontecendo no INSS. E 
este caos, segundo ela, vai se estender para todos os órgãos do governo. 
O governo Bolsonaro está tirando o direito do contribuinte que já pagou pela sua aposentadoria e seus 
benefícios. Vilma afirma ainda que o país também está sem servidores suficientes para atender a população, 
em outras áreas, mas o caos no INSS é mais perceptível porque atinge muito claramente o bolso da 
população, sua subsistência. 
A queda no número de servidores em função da substituição da mão-de-obra por tecnologia e informática, 
mas, segundo ela,  isto não justifica o sucateamento da máquina pública. 
Bolsonaro fala que o servidor público dá despesa, mas estamos há quatro anos sem reajuste salarial, a nossa 
alíquota de contribuição à Previdência subiu de 11 % para 14% e somos a única categoria que continua 



pagando o INSS após a aposentadoria. Em resumo, o governo diminui nossos salários, aumenta a carga de 
trabalho, não investe em equipamentos e infraestrutura, causando ainda mais sofrimento para a população. 

 
Calendário de Atividades 

 06/03 – Assembleia com os (as) filiados (as) do Núcleo Regional Zona da Mata; 
 11/03 – Assembleia com os (as) filiados (as) do Núcleo Regional Norte de Minas. 

 

08 de março - Dia de ir às ruas contra Bolsonaro, por 
democracia e direitos 

 

 
No primeiro ano de Jair Bolsonaro (sem partido) na presidência do Brasil, o governo federal adotou 
uma série de medidas que resultaram no desmonte das políticas públicas voltadas para as mulheres 
no país.  
A reforma da Previdência e o sucateamento da Casa da Mulher Brasileira, principal programa federal 
de combate à violência contra a mulher, são exemplos dessas medidas. Além disso, discursos 
misóginos e machistas são frequentes por parte do próprio mandatário e nas práticas de seus 
círculos mais próximos.  
Diante disso, qual a importância das mobilizações no 08 de março, Dia Internacional da Mulher? 
O Dia Internacional da Mulher sempre foi um dia de luta. Mas agora, em 2020, ele ganha um caráter 
ainda mais importante. Estamos diante de um presidente que nos ataca verbalmente e nos prejudica 
através de políticas sujas, elitistas e antidemocráticas. Não podemos deixar que homenagens 
escondam a opressão histórica que vivemos e que vem sendo aprofundada no nosso país.  
Neste 08 de março temos ainda mais motivos para ir às ruas. Sempre somos as primeiras a serem 
atingidas a partir de políticas que suprimem direitos e ampliam a informalidade. Precisamos dizer não 
aos retrocessos sociais, à redução de direitos trabalhistas e à violência contra a mulher. 
Precisamos também levantar bandeiras como a defesa dos serviços públicos; a preservação do meio 
ambiente, o direito à terra e ao território das comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais; a 
legalização do aborto; a ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder; a liberdade 
de expressão e a democratização da comunicação; a implementação de políticas públicas 
direcionadas à cultura. 
 


