
• O Governo Federal está empenhado em aprovar a PEC nº 
186/2019, chamada PEC Emergencial, que institui, dentre 
outros prejuízos, a possibilidade de redução de salário dos 
servidores em 25%, com redução de jornada. Podemos 
perder 25% do nosso orçamento familiar ainda este ano!

• Somado a isso, o Governo Federal, em parceria com o 
Congresso Nacional, também está comprometido em aprovar, 
ainda em 2020, a PEC nº 32/2020, chamada de Reforma 
Administrativa, que propõe tornar a atuação estatal 
subsidiária; acabar com o Regime Jurídico Único, e com isso 
a estabilidade; expandir as hipóteses de contratação 
temporária; unificar funções de confiança e cargos em 
comissão, que não mais terão percentual mínimo para servidor e terão atribuições mais 
abrangentes, tomando espaço dos cargos efetivos.

• Além disso, a PEC permite que a Administração Pública firme contrato de parceria para que estrutura 
física dos órgãos públicos  Em seja utilizada pela iniciativa privada para prestar serviços públicos.
resumo, o objetivo é fragilizar o vínculo dos servidores efetivos, para contratar por vínculos precarizados, 

abrindo as portas para a politicagem e corrupção, 
e passar os setores lucrativos para a 
iniciativa privada, com dos DEMISSÃO 
servidores concursados.

• Não nos enganemos pelo discurso 
fác i l  e  enganoso  da  míd ia 
corporativa, do Governo e do 
Congresso Nacional, eles já 
falaram que IRÃO INCLUIR OS 
ATUAIS SERVIDORES.

VENHA lutar CONTRA  esse 
pacote de destruição do 

serviço público !

Entenda:

Servidor,  querem reduzir seu salário, tirar 
sua estabilidade e privatizar todo o serviço 

público! Ou seja, querem tirar nossos 
empregos e destruir o Estado!
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