
COM A REFORMA ADMINISTRATIVA, 
VOCÊ SABE O PERIGO 

QUE ESTÁ CORRENDO???
Você sabia que o Congresso Nacional está analisando uma proposta de emenda à cons�tuição 

que vem sendo chamada de Reforma Administra�va, mas que, na verdade, é um desmonte 
dos serviços públicos?
A saúde pública, a educação pública e a segurança pública são alguns dos serviços gratuitos 

alvos dessa reforma e que serão bastante prejudicados, causando impacto direto na vida da 
população, que vai sofrer com a piora e falta desses serviços essenciais.
Sim, é você, cidadão, quem vai pagar o pato por mais esse golpe. E não, a Reforma Adminis-

tra�va não a�nge os verdadeiros privilegiados. Ela apenas pune aqueles que se dedicam a 
melhor servir a população, como os servidores da Saúde que estão desde o início da pandemia 
atuando na linha de frente contra a Covid-19.
Ao a�ngir em cheio os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, essa proposta 

coloca em risco a proteção de vários  direitos entre eles os da criança e do adolescente, assim 
como a efe�vidade dos direitos dos idosos e da mulher. Inclusive, caso a reforma seja aprova-
da, a tendência é infelizmente o aumento do número de mulheres ví�mas de abuso e outros 
�pos de violência.
A diminuição da prestação dos serviços públicos, bem como da qualidade oferecida, vai afetar 

a população, principalmente as camadas mais carentes, que necessitam de escolas gratuitas, 
atendimento de saúde gratuito, policiais nas ruas, amplo acesso à Jus�ça, bem como que seus 
pedidos de aposentadoria sejam analisados com celeridade pelo INSS.
Muitas pessoas que sonhavam em entrar para o serviço público vão ficar só na vontade, pois 

essa proposta acaba com os concursos públicos, priorizando as contratações de apadrinhados 
polí�cos, abrindo espaço para a corrupção generalizada. 
A proposta de Reforma Administra�va – a PEC 32 – faz mal para o povo brasileiro.

Se não é bom para o povo, 
não é bom para o Brasil.
Defenda o serviço público! É ele que lhe atende e socorre quando você mais precisa.
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