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Campanha contra reforma Administrativa será lançada em live hoje 
 

 
Nessa quarta-feira, 28/04, às 18 horas, a Condsef/Fenadsef com participação de suas entidades 
filiadas, promove uma live de lançamento da campanha "Cancela a Reforma". A campanha vai 
divulgar os perigos da PEC 32/20, da reforma Administrativa que, na prática, representa o fim do 
modelo de Estado brasileiro garantido pela Constituição de 88. Se aprovada, será o fim dos 
serviços públicos brasileiros. A live divulga também atividades que acontecem em todo o Brasil 
nessa sexta, dia 30, contra a reforma administrativa e em defesa do setor público. Participe!!! 

 
Senado vai votar projeto de regularização fundiária – o PL da Grilagem  

O Senado vai analisar nesta quarta-feira (28) um dos principais projetos da agenda ambiental do 
governo Bolsonaro:  o PL 510/2021, que trata da regularização fundiária das ocupações incidentes 
em terras situadas em áreas da União. 
O texto, de autoria do senador Irajá (PSD-TO) - conhecido como "campeão do desmatamento” -,  
trata da regularização em áreas da Amazônia. O senador reconhece que o texto é mais uma 
tentativa de regularizar a questão já que, em 2019, o governo tentou o mesmo objetivo por meio 
da Medida Provisória 910, mas o texto não prosperou.  
 
Manobra 
Apesar de as comissões do Senado já estarem em pleno funcionamento, o texto vai direto ao 
Plenário, sem ter passado por nenhuma das comissões da Casa. 
Desde o golpe de 2016, a Lei nº 11.952/2009, que trata da regularização fundiária de posses em 
terras públicas federais na Amazônia Legal, foi alvo de medidas provisórias, atos normativos, 
resoluções, portarias, decretos e instruções normativas do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) – quase sempre no sentido de beneficiar grandes e médios posseiros ou 
anistiar crimes como grilagem e desmatamento ilegal. 
Irajá foi o relator da Medida Provisória (MP) 910/2019, conhecida como MP da Grilagem, um dos 
símbolos do avanço de latifundiários sobre terras públicas. A MP perdeu a validade, por não ter 
sido apreciada no prazo legal. Desde então, os ruralistas passaram a apostar em projetos de lei 
que, com pequenas variações, repetem as mesmas proposições. O PL 510/2021 é "praticamente 
uma cópia do segundo parecer“ do senador Irajá sobre a MP nº 910/2019. 



As poucas diferenças, em relação à MP, tornam o PL ainda mais radical na defesa do interesse de 
grileiros. Ele permite, por exemplo, a regularização fundiária por quem já é proprietário de outro 
imóvel rural e quem já tenha sido beneficiado por outro programa de reforma agrária ou 
regularização fundiária.  
Outra novidade é a autorização para que o proprietário que transferiu ou negociou por qualquer 
meio o título obtido nos termos da lei seja novamente beneficiado por programas de reforma 
agrária ou regularização fundiária. 
Além disso, o PL 510 esvazia as salvaguardas ambientais pré-titulação presentes nas demais 
propostas de alteração da Lei nº 11.952/2009, tornando-o mais atrativo a proprietários com 
histórico de desmatamento, segundo avaliação do CPI. 
 

A Covid-19 está adoecendo e matando a classe trabalhadora brasileira 
Hoje, 28 de abril é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao 
Trabalho. A data marca a luta contra os altos índices de adoecimentos, acidentes e mortes 
relacionados ao trabalho. A Covid-19 aliada à política negacionista de Jair Bolsonaro se configura 
como a maior causa de adoecimentos e mortes relacionadas ao trabalho. Até o momento o país 
registra mais de 14 milhões de casos e mais 395 mil vidas ceifadas. 
Esta situação nos permite afirmar que devido à falta de condições de trabalho e maior exposição 
ao vírus, a Covid-19 é a doença relacionada ao trabalho que mais adoece e mata profissionais em 
diversas categorias como: médicos (as), enfermeiros(as), fisioterapeutas, técnicos(as) de 
enfermagem, pessoal de limpeza, porteiros e atendentes de serviços de saúde, atendentes de 
farmácias, caixas e embaladores de supermercados, taxistas, motoristas de aplicativos, 
mototaxistas, motoboys e entregadores de bicicleta, trabalhadores de frigoríficos, sepultadores, do 
transporte público, da mineração, do setor petroquímico, da educação, da segurança pública, da 
metalurgia, do setor de telecomunicações, do jornalismo, da construção civil, bancários(as) entre 
tantos outros que foram contaminados, adoeceram e morreram em decorrência das complicações 
da Covid-19, ao desenvolverem atividades consideradas essenciais na pandemia. 
Não bastasse todo esse caos, os ataques do governo são inúmeros e sempre procuram retirar a 
proteção ao trabalhador e dificultar o acesso a seus direitos trabalhistas e previdenciários.  
Neste 28/04,  o desafio está além da luta por condições dignas de vida e de trabalho, mas reduzir 
o número de adoecimento e óbitos e atender as demandas de atenção à saúde para os 
trabalhadores e as trabalhadoras sequelados (as) em decorrência da Covid19. 
Apesar de o STF ter definido que a Covid-19 pode ser considerada doença do trabalho, ainda há 
muita resistência dos empregadores em reconhecerem a relação e na emissão da CAT. 
Devido à pandemia, milhares de trabalhadores (as) estão morrendo ou ficando com sequelas. 
Muitas das vítimas estavam na faixa etária dos 30 aos 59 anos, ou seja, em plena fase produtiva, e 
isso evidencia a necessidade de garantir os direitos dos trabalhadores e, consequentemente, dos 
familiares das vítimas.  
A classe trabalhadora não pode pagar pela omissão e ineficiência deste governo na condução do 
enfrentamento da Covid-19, morrendo por falta de condições de trabalho, falta de medicamentos, 
oxigênio e vacinas, sendo obrigada a ter que se expor ao trabalho sem nenhuma proteção.  

 

Você já votou no site da Câmara contra a reforma administrativa (PEC 
32/20)? 

VOTE DISCORDO TOTALMENTE 
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083 

Por mais e melhores serviços públicos! 
NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA! 
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