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Os golpes contra a classe trabalhadora, após o impeachment ilegal da presidenta Dilma 

Rousseff, se sucedem em velocidade assustadora. Tendo como objetivo implantar uma 

agressiva agenda neoliberal, Michel Temer e Jair Bolsonaro têm aprovado com celeridade uma 

série de medidas de destruição de direitos sociais e desmonte do Estado, com apoio da 

maioria do Legislativo, Judiciário e grande mídia.  

A MP 726/16, de reforma ministerial, extinguiu os ministérios da Previdência, do 

Desenvolvimento Agrário e de Ciência e Tecnologia e anexou a Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres ao Ministério da Justiça. O Ministério do Trabalho e Emprego, por sua vez, 

foi extinto no início do governo Jair Bolsonaro, ampliando ainda mais o desmonte das 

estruturas de Estado. 

Ainda em 2016, o Congresso aprovou a EC 95/16, congelando o orçamento por 20 anos e 

reduzindo os recursos especialmente para as áreas sociais e políticas públicas. A alteração 

constitucional teve impactos significativos sobre todos os serviços públicos e o funcionalismo, 

prejudicando a sua oferta, inviabilizando a realização de concursos e reduzindo o orçamento 

dos ministérios e secretarias especiais. 

Em 2017, a reforma Trabalhista aprovada pelo Congresso criou um conjunto de novas formas 

de contratação e legalizou a terceirização irrestrita, entre outras alterações na legislação 

trabalhista que ampliaram o uso de subcontratações em todos os setores, inclusive no serviço 

público. A reforma atendeu à pressão do capital financeiro que, com o falso discurso da 

“modernização das relações de trabalho” pretende ampliar suas margens de lucro à custa da 

precarização do trabalho no País. 

A reforma da Previdência, já aprovada na Câmara dos Deputados e em primeiro turno no 

Senado, pretende aumentar idade mínima para a aposentadoria, ampliar o tempo de 

contribuição e reduzir direitos no setor público e no setor privado. A chamada “PEC Paralela” 

da Previdência, por sua vez, que pretende incluir estados e municípios na reforma da 

Previdência proposta pelo governo Bolsonaro e que pode ser, inclusive, um “cavalo de Tróia” 

para inclusão de temas como a capitalização e outras formas de aumento de participação 

privada no sistema de previdência brasileiro. 

Além disso, outras medidas também são convergentes em torno da ideia de “Estado Mínimo” 

que se aprofundaram desde 2016 com o golpe. Dentre elas podemos destacar o programa 

“Future-se”, programa que tem como elemento principal o aumento da participação da 

iniciativa privada no financiamento das instituições públicas de ensino superior, feita sem 

qualquer discussão com a comunidade acadêmica; os programas de privatizações, que 



 
 

avançam cada vez mais sobre as grandes empresas públicas, como Correios, assim como 

cresce a possibilidade de ser feita em empresas como a Petrobrás, Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal. 

A próxima investida contra a classe trabalhadora será enviada ao Congresso pelo governo nos 

próximos dias. Trata-se de uma reforma Administrativa, que pretende acabar com a 

estabilidade para servidores públicos e com o objetivo de reduzir os custos da máquina pública 

e transferir os recursos para o sistema financeiro.  

Essas medidas comprometem os serviços públicos e a proteção social de toda a população, 

porque precarizam as condições de trabalho do funcionalismo em todas as esferas.  

A CONDSEF/FENADSEF convoca todos os servidores e servidoras federais para se mobilizarem 

pela imediata revogação das medidas acima e contra a nova reforma Administrativa que está 

sendo gestada pelo governo Bolsonaro.  

 Pela revogação da EC 95/2016 

 Em defesa da estabilidade do servidor público 

 Não à redução salarial dos servidores 

 Pela realização de concursos públicos 
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