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Gestão Ressignificar

"Todos nós devemos lutar contra a reforma Administra�va. Ela é 
tão perversa como foi a reforma Trabalhista que prejudicou os 
trabalhadores, re�rando direitos da CLT e a da Previdência, que 
prejudicou os aposentados e, agora, na sequência, o governo quer 
aprovar essa reforma que priva�za o serviço público e prejudica o 

povo brasileiro", sustenta o deputado federal Rogério Correia (PT-
MG), um dos coordenadores da Frente Parlamentar Mista do 
Serviço Público.

“A reforma Administra�va nada mais é do que uma proposta de 
sucateamento e priva�zação do serviço público. Se aprovada, serviços 
que hoje são totalmente gratuitos podem ser priva�zados e, portanto, 
pagos como em qualquer atendimento feito por empresas”, este é um 
dos recados do site Na Pressão, lançado pela CUT. 

O site Na Pressão disponibiliza canais de comunicação com 
deputados e senadores, é fácil e rápido lutar contra a reforma como 
pede o deputado. E você pode mandar seu recado de qualquer lugar 
pelo WhatsApp, Facebook, Twi�er, E-mail. Par�cipe da luta e pressione 
os parlamentares para que votem NÃO à reforma administra�va (PEC) 
nº 32. O endereço é h�ps://napressao.org.br/campanha/diga-nao-
a-reforma-administra�va.

A Condsef/Fenadsef, em conjunto com suas filiadas, lançou a 
campanha "Cancela a Reforma" criada para ajudar a divulgar os 
perigos da PEC 32/20, da reforma administra�va. A campanha 
"Cancela a Reforma" está no Instagram, Facebook, Twi�er e 
YouTube. Procure por @cancelaareforma. Siga, curta e compar�lhe 
os materiais da campanha e a ajude a defender os serviços públicos 
brasileiros. 

A "Cancela a Reforma" disponibiliza uma série de materiais 
didá�cos para que você entenda os perigos da reforma 
administra�va. Uma car�lha com verdades e men�ras sobre a PEC 

32 está entre esses conteúdos. Ela pode ser acessada no endereço 
h�ps://www.condsef.org.br/publicacoes/os-perigos-reforma-
administra�va-verdades-men�ra.

 “Ajude a divulgar. Compar�lhe a car�lha com amigos e 
familiares. A luta contra a reforma Administra�va depende de 
todos nós”, conclama a Condsef em sua página. 

Para somar forças à luta contra a reforma Administra�va, um 
outro desafio foi lançado. Conseguir mil votos na opção "Discordo 
Totalmente" da enquete da Câmara dos Deputados. O endereço é 
este: h�ps://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083

A Frente Parlamentar Mista do Serviço Público angaria 
assinaturas através de abaixo-assinado para pressionar o 
presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a 
suspender a tramitação da PEC de desmantelamento do serviço 

público. No momento temos mais de 53 mil assinaturas e é 
preciso reunir muito mais. Esse abaixo-assinado será entregue a 
Arthur Lira em audiência a ser marcada pela Frente Parlamentar 
Mista.

“Cancela a Reforma”

Diga Não à PEC 32/2020 
Reforma Administrativa

ASSINE E COMPARTILHE: 

CONHEÇA OS DEPUTADOS DO RIO QUE ESTÃO NA CCJ*

Carlos Jordy (PSL)
titular

Christino Aureo (PP)
suplente

Gurgel (PSL)
suplente

Hugo Leal (PSD)
suplente

Sóstenes (DEM) 
suplente

Aureo (Solidariedade) 
suplente

Chico D´Angelo (PDT) 
suplente

http://chng.it/mwxF7GbWg6

 *A proposta de reforma administra�va está em debate na Comissão de Cons�tuição e Jus�ça da Câmara. Veja a relação dos parlamentares 
federais da bancada do Rio que fazem parte da comissão e que devem ser pressionados para não votar contra os servidores.
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