Colega: A reforma administrativa vai atingir você. É hora de lutar!
O governo está mentindo quando diz que a PEC 32/2020, da reforma
administrativa, não vai atingir os atuais servidores e vai “respeitar direitos
adquiridos”.
Não caia nesse conto do vigário! É balela do Paulo Guedes para tentar nos
enganar. O que eles querem é liquidar com os nossos direitos e os serviços
públicos federais, estaduais e municipais.

O governo fala que a estabilidade está garantida: mentira!
O governo já anunciou que após aprovar a PEC 32, quer regulamentar a
avaliação de desempenho para poder demitir com mais facilidade os atuais
servidores.
É um jogo casado.
De um lado, o governo quer acabar com o concurso público e colocar em cargos
de cheﬁa apadrinhados indicados por cabos eleitorais e parlamentares dos
governos de plantão.
De outro, são esses mesmos apadrinhados que farão as avaliações para dar um
cala boca nos concursados e... demitir quem não baixar a cabeça.

Você está aposentado, a reforma não vai te pegar: mentira!
A proposta do governo busca reduzir salários e vínculos dos novos servidores.
Com isso, quem ainda tem direito à paridade e integralidade perderá qualquer
referência com os da ativa e poderá ter o seu salário congelado até o ﬁnal da
vida.
Por isso a PEC 32 atinge até os atuais aposentados e pensionistas.
Os baixos salários dos futuros servidores também irão impactar os que
atualmente já estão na ativa, pois serão um quadro em extinção condenados a
um congelamento sem ﬁm.

A reforma vai melhorar os serviços públicos: mentira!
A PEC 32 acaba com o concurso e a estabilidade dos servidores e transforma o
que deve ser direito da população, como a saúde, a educação, a segurança, a
justiça, a assistência social, num grande cabide de empregos, de terceirização e
de roubalheira como nos inúmeros casos de desvio de dinheiro público
protagonizados pelas OSs (Organizações Sociais).
Além disso, a proposta de Guedes de substituir o acesso ao SUS por um
“voucher” vai fazer proliferar mais ainda todo tipo de plano de saúde picareta que
dão direito a um exame e uma aspirina.
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