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REFORMA ADMINISTRATIVA: Estudo mostra que maioria dos servidores ganha pouco 

Dados do Atlas do Estado Brasileiro do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) derruba 
ideia de que servidores públicos são marajás e destrói o argumento usado por governos que 
querem acabar com políticas públicas para os mais vulneráveis e com os serviços públicos, que a 
grande maioria dos brasileiros precisa e depende em áreas como saúde e educação, entre outras. 
De acordo com o estudo, que analisou dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 
2019, os servidores que ganham acima de 30 mil são juízes, promotores, desembargadores, 
ministros e o Presidente da República. Mas, a média salarial dos servidores federais, estaduais e 
municipais é de apenas R$ 2.727 porque a maioria é formada por profissionais que atuam nos 
municípios onde são pagos os mais baixos salários do setor. 
A pesquisa mostra que, dos 11,5 milhões de vínculos de trabalho no funcionalismo público do 
Brasil, em 2018, metade dos servidores do país ganhava em média R$ 2.727. Um quarto (25%) 
recebia até R$ 1.566. Ou seja, menos do que o salário mínimo que o Dieese diz que é 
necessário para manter uma família de quatro pessoas, hoje calculado em R$ 5.330,69. 
Atualmente, com Jair Bolsonaro (ex-PSL) no comando do país, os  ataques aos servidores e ao 
serviço público voltaram com mais força. O ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, 
chegou a chamar os servidores de parasitas e, para combatê-los elaborou a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) nº 32, da reforma Administrativa que, na verdade acaba com o serviço 
público no Brasil. 
Mas, o que os governos liberais tentam esconder da população é que suas campanhas têm por 
detrás interesses econômicos muito fortes do mercado financeiro, que querem abocanhar setores 
importantes que hoje estão sob a administração do Estado, como saúde e educação. Imagine 
como seria o atendimento da população durante a pandemia da Covid-19 se não houvesse o 
Sistema Único de Saúde (SUS)? 
Essa reforma tem tripla característica, que são a destruição dos direitos básicos, precarização dos 
trabalhadores e trabalhadoras e a destruição do serviço público no país. 
 
Ataques aos servidores faz parte de campanha pela reforma Administrativa 
O maior ataque ao funcionalismo público com o velho discurso de que todos os servidores são 
marajás e por isso precisam perder “privilégios”  está contido na PEC nº 32 que Bolsonaro enviou 
ao Congresso Nacional. 
No texto da reforma estão excluídos a cúpula de servidores, de autoridades que recebem 
supersalários, o que mostra que o caráter do projeto do governo federal é apenas prejudicar os 
servidores públicos que ganham menos, que não compõem a elite, que é privilegiada e vai 
continuar sendo. 
A PEC da “reforma” administrativa foi objeto de análise do consultor legislativo Luiz Alberto dos 
Santos, advogado e técnico do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), que 
criticou a proposta governista. “Poucas vezes se viu o Poder Legislativo diante de proposição tão 
mal construída e elaborada, e com tantas possibilidades de danos potenciais ao Estado e à 
sociedade, embora travestida do rótulo de ‘reforma’ e com um discurso ‘moralista’, modernizador 
ou de eficientização da Administração Pública para lhe dar sustentação”, afirma no parecer. 
 



Falhas conceituais e desmonte 
Para ele, a PEC mostra “total impropriedade”, com “gravíssimas falhas conceituais, a sua precária 
elaboração e incapacidade de conduzir a um resultado positivo, mas sim ao desmonte do regime 
jurídico único, da estabilidade no cargo e das possibilidades de um serviço público 
profissionalizado e protegido de desmandos e arroubos”. 
Ainda segundo o consultor, o projeto “nada traz de positivo ou inovador, porque discrimina o 
servidor público, porque fragiliza a sua relação com o Estado, porque destrói o pouco até aqui 
construído em termos de sistema do mérito, porque retira direitos e impõe limitações, porque 
aumenta o poder discricionário do governante, porque retira garantias dos cidadãos, porque 
fragiliza o regime federativo, porque fere direitos e garantias individuais, e porque afronta a 
separação dos Poderes”. 
Cancela a reforma já! 

  
Secretaria de Previdência alerta para golpe contra servidores 

Estelionatários estão utilizando o nome da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda 
para aplicar golpes contra servidores públicos. Por carta, eles informam que o servidor teria direito 
à restituição de contribuições previdenciárias indevidas. Depois, por telefone, induzem a vítima a 
pagar uma taxa, cuja finalidade seria acelerar a liberação da suposta restituição. Na verdade, tudo 
não passa de uma fraude. 
O esquema foi denunciado à Secretaria de Previdência por servidores que receberam a carta, 
expedida em nome de instituições fictícias, como a “União Nacional dos Servidores Público (sic) 
Federal (sic)” e a “Federação Nacional de Previdência Privada”. Em tese, o público-alvo do golpe 
seriam servidores públicos federais, estaduais e municipais. 
Na carta, é dito que a falsa restituição seria decorrente de intervenção da Secretaria de 
Previdência, o que teria levado à extinção dos referidos planos de previdência, dando origem à 
alegada restituição. No cabeçalho da correspondência, há números de telefone da cidade de São 
Paulo. Quem liga para esses números é orientado a fazer um depósito bancário, supostamente 
para acelerar a liberação da restituição. A pessoa que atende o telefone faz parte do esquema 
criminoso. 
A Secretaria de Previdência esclarece que todos os serviços e valores a receber, quando realmente 
existentes, constituem um direito dos servidores públicos, o que significa que são disponibilizados 
de forma gratuita. Nesses casos, portanto, o servidor não precisa pagar taxas nem realizar 
depósitos para ter direito a restituições ou reembolsos. Em nenhuma hipótese, a Secretaria de 
Previdência entra em contato com servidores por meio de cartas ou faz qualquer tipo de cobrança 
para prestar atendimentos e serviços. 
A recomendação aos cidadãos que receberem esse tipo de correspondência é que procurem a 
Polícia Civil para o registro de boletim de ocorrência. A Secretaria também orienta a população a 
não fornecer seus dados pessoais a terceiros, já que essas informações podem ser utilizadas para 
fins ilícitos. 
 

Fora Bolsonaro: 19 de junho voltaremos às ruas em defesa da vida! 
No próximo sábado, dia 19 de junho, o Brasil inteiro será tomado por atos e manifestações contra 
o governo Bolsonaro. Será a continuação da grande mobilização nacional que a classe 
trabalhadora brasileira iniciou em 29 de maio em defesa da vida e contra o governo genocida de 
Bolsonaro. Em Minas Gerais já estão confirmados atos em Belo Horizonte, Juiz de Fora, 
Montes Claros, Curvelo e Araguari. 
Vivemos dias difíceis e retrocessos tamanhos que não podemos mais ficar inertes. Precisamos 
defender o nosso país do caos provocado por Bolsonaro e seus aliados. O desgoverno implantou o 
caos no país com seus desmandos e inverdades sobre a pandemia: ignora a doença, indica e 
defende o uso de remédios comprovadamente ineficazes para o combate ao coronavírus, rejeitou 
a compra de vacinas, e o último absurdo, defendeu uma recomendação desobrigando o uso das 
máscaras de proteção.  



Não bastasse, o inimigo número um do serviço público, quer a todo custo, aprovar a Reforma 
Administrativa, que pretende desmontar o estado, centralizar poderes e diminuir a quantidade e 
qualidade dos serviços públicos. Precisamos de um país melhor, com serviços públicos de 
qualidade e políticas públicas pensadas para quem realmente precisa.  
VACINA JÁ! CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA! 
AUXÍLIO EMERGENCIAL DE 600 REAIS! 
FORA BOLSONARO E MOURÃO! 
 

 


