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APRESENTAÇÃO
O Sind-UTE/MG diz Não à Reforma Administrativa – a PEC
32/20, ao mesmo tempo em que convoca a categoria
a lutar contra essa proposta, que ameaça destruir os
serviços púbicos e transformá-lo em um serviço acessório,
complementar e subsidiário as forças de mercado que,
certamente, não terão compromisso com as classes
menos favorecidas e que mais necessitam destes serviços.
A PEC 32/2020, que o governo federal joga todas as fichas
para aprovar no Congresso Nacional é mais uma avalanche de
tentativas de destruição dos serviços e dos servidores públicos.
De acordos com vários estudos a exemplo deste estudo do
Dieese – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (confira no site), a Proposta de Emenda
Constitucional do governo federal (PEC 32/2020) chega a ser
uma afronta à existência de muitos serviços públicos, entre
eles, a educação pública.
O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas
Gerais (Sind-UTE/MG) se une à CNTE – Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação para reforçar que essa
famigerada PEC “representa mais um capítulo das desmedidas
ultraliberais do governo Bolsonaro/Guedes, que projetam mais
desigualdades sociais e omissões estatais no atendimento das
políticas públicas essenciais à população, com inevitável e
programada capitulação do Estado aos interesses do mercado
(nacional e internacional).”

A luta é árdua e precisa ser contínua!

Cartilha - Não à PEC 32/20 - Sind-UTE/MG

3

Veja aqui quais serão os principais impactos dessa famigerada
Proposta de Emenda à Constituição – PEC32/20 e porque é
importante lutarmos contra essa medida.
Fim do concurso público, manutenção privilégios e
apadrinhamentos

Um dos principais ataques dessa proposta de Reforma
Administrativa diz respeito à realização de concurso público.
Essa iniciativa do governo federal também privilegia o
compadrinhamento e vai promover a entrega do que
é público ao setor privado por meio das privatizações.
A definição de novas regras de ingresso no serviço público
significa, à exceção das carreiras típicas de Estado que ainda
serão definidas em lei federal, que haverá outras cinco
formas de ingresso diferentes da atual, que se dá somente via
concurso público. Ao retirar o concurso público como forma
predominante de ingresso no setor público, há sérias ameaças
ao princípio da “impessoalidade”.
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Teremos, com isso, serviços públicos sujeitos à
discricionariedade do Executivo, o que pode lotear o poder
público com seus apadrinhados e retirar aqueles que o
criticam, em detrimento da qualidade e da continuidade do
serviço público. Isso pode levar a atração de profissionais
menos qualificados e menos compromissados levando a uma
piora dos serviços prestados.

E quem será mais penalizado?
Não restam dúvidas de que os servidores e toda a sociedade
serão os mais atingidos. No estudo do Dieese fica evidente que
a PEC 32/20 vai extinguir o Regime Jurídico Único da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, criar cinco vínculos
distintos de contratação e facilitar o desligamento do servidor
e da servidora.
Além disso, possibilita a retirada de direitos e benefícios,
tais como: fim da estabilidade do cargo, fim dos adicionais
por tempo de serviço, fim do pagamento de retroativos, por
exemplo, iincentiva a transferência dos serviços públicos para
a iniciativa privada (com e sem fins lucrativos) e amplia o
poder do Executivo para extinguir cargos, órgãos, autarquias
e funções
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E como fica a educação pública?
Com a tentativa de incluir o princípio da Subsidiariedade
(retirada no texto do relator da CCJ) e a criação de instrumentos
de cooperação entre os setores público e privado, as escolas
públicas serão transferidas para a iniciativa privada, seja por
meio da cessão da gestão escolar, via a implementação de
vouchers ou, até mesmo, por intermédio da cobrança de taxas
pela prestação dos serviços educacionais.
A militarização das escolas públicas também está presente de
forma indireta na PEC 32/20, ao permitir que militares da ativa
ocupem cargos ou emprego no magistério.
Governo mente ao dizer que servidores públicos são
privilegiados
Para ganhar a opinião pública e jogar a sociedade contra os
servidores públicos, o governo lança mão de argumentos
que não são reais e não condizem com a verdade. Ele fala em
benesses e altos salários para os servidores. No entanto, mais
uma vez, os números desmentem os números do governo.
Dados da RAIS 2018, do Ministério da Economia, mostram que
53% dos vínculos em todas as esferas são remunerados em
até quatro (4) salários mínimos.
Portanto, essa Reforma privilegia
o alto escalão do governo em
detrimento aos demais servidores
que atuam diretamente no
atendimento ao cidadão.
Outros motivos para você
entender que essa Reforma
Administrativa uma farsa é
vai retirar os seus direitos
trabalhadores e trabalhadoras.
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Máquina estatal inchada – outra falácia!
Essa é outra fala que não encontra sustentação na
vida concreta. Para promover o desmonte do serviço
público, o governo diz que a máquina está inchada
e que é preciso cortas gastos com pessoal, demitir.
Mas, quando se compara o Brasil com outros países, o que se
percebe é um número de servidores brasileiros bem abaixo
da média dos países desenvolvidos (OCDE, 2019). Portanto, o
que de fato o governo quer é retirar da população o direito
de serem assistidos por profissionais do serviço público.
Negociação coletiva e organização sindical
Essa PEC também promove uma fragmentação da base sindical,
que corre riscos de ser esfacelada pela terceirização. Para além
dessa ameaça, existem ainda o compadrinhamento com
benesses a outros instrumentos de cooperação empresarial,
contratos atípicos e substituição daqueles que aderirem às
greves.
Aqui, o que querem é
reduzirem a capacidade
de ação coletiva e, com
isso, enfraquecerem a
organização
sindical
e
movimento
de
organização classista.
E quais são os argumentos
que o governo federal utiliza
para tentar convencer a
opinião pública de que
a PEC32/20 é boa para a
sociedade em geral.
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O serviço público custo muito ao governo?
O Dieese explica em seu estudo que a Emenda Constitucional
95 (teto dos gastos) – e não a remuneração dos servidores
– limita tanto o investimento quanto os recursos para a
prestação dos serviços básicos. E mais… que as medidas
de contenção dos salários dos servidores, como vedação
de reajustes para os próximos anos, bem como a EC
103 (Reforma da Previdência) já vem sendo adotadas.

Então, ficam as perguntas que não querem se calar:
•

•
•

Se querem combater
privilégios, por que não
propõem medidas para taxar
grandes fortunas?
Por que não promovem
cortes nos salários altíssimos
do judiciário?
E o Ministério Público,
vencimentos dos militares,
que receberam aumento de
R$ 7,3 bi este ano? Não vão
atacar esses privilegiados?

O que faz esse governo da
morte? Corta R$ 30 bi da saúde em plena pandemia da
Covid-19 e agora quer promover o desmonte do Estado com
essa PEC-32/20 completamente descabida.
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Que dos 11,4 milhões de postos
de trabalho públicos no Brasil
(federal, estaduais, municipais),
metade ganham menos de R$
2.700 mil? E que essas pessoas
estão no atendimento direto à
população: saúde, educação e
assistência social.
Que em cada grupo de 100 servidores, 22 são professores,
2 são de outra área da educação, 11 da saúde, 5 da limpeza
e 4 da segurança? São, portanto, servidores que prestam
serviço direto à população do Brasil.
Ao posicionarmos, veementemente, contrários a essa proposta,
temos evidências de que a mão destruidora desse governo quer
enfraquecer e eliminar as forças representativas dos servidores.
Isso fica claro nas ameaças que essa proposta traz às estruturas
de proteção do Estado, quando o governo federal tenta
transferir do Congresso Nacional para o Executivo (art. 84, “d”
da PEC 32/20) a prerrogativa de extinguir, transformar e fundir
entidades da administração pública autárquica e fundacional.
Caso isso se concretize pela aprovação dessa PEC,
o governo federal, na figura do presidente da
República, poderá em uma só canetada, extinguir por
exemplo, órgãos como o IBAMA, o ICMBio ou a FUNAI.
Imaginem só o que mais não farão.
Por isso precisamos lutar contra esse estado de coisas
e impedir que a PEC 32/20 seja votada e aprovada no
Congresso Nacional.
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DIREÇÃO ESTADUAL DO SIND-UTE/MG GESTÃO 2019/2022

Coordenadora do Departamento
Administrativo-Financeiro:
Feliciana Alves do Vale
Saldanha (Ipatinga)
Coordenadora do Departamento
de Organização:
Maria Mirtes de Paula (Unaí)
Coordenadora do Departamento
de Trabalhadores Administrativo:
Joeliza Vieira Gama (Araçuaí)
Coordenador do Departamento de
Comunicação
Paulo Henrique Santos
Fonseca (Contagem)
Coordenador do Departamento de
Formação:
Fábio José Alves Garrido (Ouro Preto)
Coordenador do Departamento
Jurídico
Luiz Fernando de Souza Oliveira
(Betim)
Coordenador de Políticas Sociais
Renan de Carvalho Santos (Venda
Nova)
Coordenadora do Departamento
de Aposentados
Maria Helena Gabriel (Uberaba)

Coordenadora de Redes
Municipais
Flávia Lúcia Saturnino (Sete Lagoas)
Diretoras e diretores
metropolitanos
Adriano José de Paulo (Ribeirão das Neves)
Ana Lúcia Moreira (Padre Eustáquio)
Beatriz da Silva Cerqueira (Betim)
Celina Alves Areas (Padre Eustáquio)
Daniela Gonçalves Joaquim (Betim)
Diego Horta Bicalho (Centro-sul)
Diliana Márcia de Barros Lisboa (Padre
Eustáquio)
Geraldo Miguel de Souza (Amazonas)
Idalina Franco de Oliveira (Floresta)
João Carlos Alves Areas (Ibirité)
Jonas Willian Pereira da Costa (Centro-sul)
José Luiz Rodrigues (Betim)
Maria Celeste de Miranda (Brumadinho)
Maria Coeli Bitarães Lavarini (Centro-sul)
Patrícia Pereira (Contagem)
Umbelina da Conceição Rodrigues
(Floresta)
Diretoras e diretores regionais
Abdon Geraldo Guimarães (Varginha)
Aureo Miguel Sigaud Vasconcelos dos
Santos (São João Del Rei)
Aurívio Lúcio Veiga (Araguari)
Cássio Hideo Diniz Hiro (Caxambu)
Célio Gonçalves Moreira (Montes Claros)
Chrarles Magdey Alves Soares (Januária)
Cláudio Alberto da Silva Goes (Diamantina)
Cristina Maria Rocha (Juiz de Fora)
Diney Lenon de Paulo (Poços de Caldas)
Elaine Cristina Ribeiro (Uberlândia)
Enuzia das Graças Rodrigues de Medeiros

Sind-UTE/MG
Rua Ipiranga, 80 - Floresta - BH - MG - CEP: 31015-180
Tel: (31) 3481-2020 - Fax: (31) 3481-2449
juridico@sindutemg.org.br | www.sindutemg.org.br
Produção/Arte: Studium Eficaz - Ilustrações: Ricardo Sá - (31) 3047-6122
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(Curvelo)
Gilvanita Alves Serpas Dantas (Janaúba)
Gina Mara Pereira (Medina)
Israel Leocadio da Cunha (Muriaé)
Jeswesley Mendes Freire (Salinas)
José Antônio de Paiva Marcos (Jaíba)
José Antônio Martins Vieira (Itaobim)
Manoel Rosalvo Pereira (Nanuque)
Maria Antônia Mourão Barbosa Fonseca
(Passos)
Maria Aparecida Pinto Pinheiro (São
Domingos do Prata)
Maria da Conceição Monteiro Castro
(Coronel Fabriciano)
Maria de Fátima Gomes Pacheco de Freitas
(Ubá)
Maria Nazaré dos Santos (São João Del Rei)
Maria Raimunda Cardoso Almeida (Juiz
de Fora)
Marilda de Abreu Araújo (Divinópolis)
Múcio Alberto Cordeiro Alves (Capelinha)
Neivaldo de Lima Virgílio (Uberlândia)
Paulo Gustavo Grossi da Silva (Viçosa)
Rafael Júnior Toledo de Lima (Governador
Valadares)
Raul Marcos Pereira de Oliveira
(Uberlândia)
Ricardo Gonçalves Barreto (Patos de Minas)
Rita de Cássia Moreira (Leopoldina)
Rusa Maria Ferreira Rosa Carrieiros
(Bertópolis)
Sandra Lúcia Bittencourt (Muriaé)
Sidnei Marquesi (Ituiutaba)
Vanderléia de Freitas (Itabira)
Vauvenarques Lopes (Campo Belo)
Wesley Soares Merêncio (Capinópolis)
Zailde Figueiredo Santos (Teófilo Otoni)
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Coordenadora-Geral:
Denise de Paula Romano (Betim)
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