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O que diz Vera

VERA LÚCIA SALGADO - PSTU

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - PT

O que diz Lula

REFORMA ADMINISTRATIVA
A PEC 32 é um absurdo com-
pleto. Apoia-se em men� ras e 
em uma campanha de demo-
nização dos servidores e dos 
serviços públicos. A reforma 
não ataca privilégios, visto que 
militares, juízes, senadores e 
deputados estão de fora. Além 
disso, acabaria com a estabi-
lidade dos servidores, para 
reinar o mando e a corrupção. 
Acabaria com a obrigação do 
Estado de garan� r direitos 
como saúde e educação, abrin-
do caminho para priva� zar 
tudo. Somos totalmente contra 
essa “reforma”.

“Vamos juntos pelo Brasil” – 
Frente composta pelo PT, PSB, 
PCdoB. PV, Psol, REDE e Soli-
dariedade
O país voltará a inves� r em 
educação de qualidade, no 
direito ao conhecimento e no 
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Precisamos de uma reforma 
que acabe com as mordomias 
dos parlamentares e militares 
de alta patente; com as tercei-
rizações e o desvio de dinheiro 
público para o setor privado; 
que melhore os serviços e va-
lorize os trabalhadores do ser-
viço público.

EDUCAÇÃO/UNIVERSIDADES
Isso se repete em todas as 
IFES do país, e na educação 
de conjunto, porque essa não 
é a prioridade. Os cortes e o 
sucateamento são um pro-
jeto, cujo desfecho que se 
pretende é a priva� zação. É 

de Educação e revertendo os 
desmontes do atual governo. 
Para os alunos que fi caram 
defasados devido às inúmeras 
limitações, materiais, pedagó-
gicas ou tecnológicas, durante 
a crise sanitária, afi rmamos o 
compromisso do novo governo 
com um programa de recupe-
ração educacional concomitan-
te a educação regular, para que 
possam superar esse grave dé-
fi cit de aprendizagem. A edu-
cação é inves� mento essencial 
para fazer do Brasil um país 
desenvolvido, independente e 
igualitário, mais cria� vo e feliz. 

O nosso obje� vo é resga-
tar e fortalecer os princípios 

necessário reverter a lógica, e 
priorizar a educação. A primei-
ra coisa é estancar o roubo do 
orçamento que se pra� ca com 
o sistema criminoso da dívida 
pública, suspendendo o paga-
mento. Acabando com a bolsa 
banqueiro teremos dinheiro 
para o fi nanciamento das Uni-
versidades.

SERVIÇO PÚBLICO/CARREIRA
É inaceitável o acúmulo de 
perdas salariais que os servi-
dores públicos têm amargado. 
O primeiro passo é recompor 
as perdas salariais e dar início 
à reestruturação das carreiras 

do projeto democrá� co de 
educação, que foi desmonta-
do e aviltado. Para par� cipar 
da sociedade do conhecimen-
to, é fundamental o resgate 
de um projeto de educação 
que dialogue com o projeto 
de desenvolvimento nacional. 
Para isso, é preciso fortalecer 
a educação pública univer-
sal, democrá� ca, gratuita, de 
qualidade, socialmente refe-
renciada, laica e inclusiva, com 
valorização e reconhecimento 
público de seus profi ssionais. 

Asseguraremos a con� -
nuidade das polí� cas de cotas 
sociais e raciais na educação 
superior e nos concursos pú-

para valorização dos servido-
res. Junto a isso, realizar con-
cursos para preencher os car-
gos vagos e ampliar o quadro 
de servidores.

É preciso inverter a lógica. 
Hoje, o fundo público é captu-
rado pelos bancos e grandes 

blicos federais, bem como sua 
ampliação para outras polí� -
cas públicas. 

É preciso uma reforma 
do Estado, que traga mais 
transparência aos processos 
decisórios, no trato da coisa 
pública de modo geral, dire-
cionando a esfera pública e a 
ação governamental para as 
entregas públicas que reali-
zem os direitos cons� tucio-
nais. Reafi rmamos o nosso 
respeito e compromisso com 
as ins� tuições federais, que 
foram desrespeitadas e suca-
teadas e com a retomada das 
polí� cas de valorização dos 
servidores públicos. 

II

empresas. O que sobra para 
educação, saúde, moradia, 
combate à fome são migalhas. 
Vamos enfrentar isso, suspen-
der o pagamento da dívida e, 
com o conjunto dos trabalha-
dores, estabelecer as priorida-
des orçamentárias.

fortalecimento da educação 
básica, da creche à pós-gra-
duação, coordenando ações 
ar� culadas e sistêmicas entre 
a União, Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios, retomando 
as metas do Plano Nacional 
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LEONARDO PÉRICLES - UP

SOFIA MANZANO- PCB

O que diz Péricles

O que diz Sofia

REFORMA ADMINISTRATIVA
Somos contra a reforma 

administra� va que, sob o pre-
texto de “o� mizar” o serviço 
público e reduzir despesas, é 
mais um ataque aos servido-
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bene� cios com a ampliação 
de direitos. Consideramos o 
serviço público essencial para 
o desenvolvimento do nosso 
país bem como para atender 
o conjunto da população. O 
que seria do Brasil durante a 
pandemia se não fosse o SUS 
e seus servidores.

UNIVERSIDADE
Universidade não é des-

pesa, mas sim inves� mento. É 
inconcebível um país que bus-
que desenvolvimento técnico-
cien� fi co e atender as deman-
das da população reduzir in-
ves� mento e cortar recursos 
a um setor como a Universi-
dade Pública. A atual polí� ca 

avança no sen� do de des-
montar a universidade pública 
abrindo possibilidades para 
uma priva� zação por dentro, 
comprometendo inclusive o 
tripe Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão. Devemos combater 
tais medidas de desmonte da 
Universidade pública, que, as-
sim como a EBSERH atacam a 
Universidade. Devemos am-
pliar os inves� mentos na uni-
versidade pública, garan� ndo 
uma ampliação do serviço, 
da pesquisa, da extensão, do 
ensino e de atendimento à po-
pulação, além de ampliar a po-
lí� ca de assistência estudan� l. 
Devemos lutar para criar uma 
universidade popular.

SERVIÇO PÚBLICO
Defendemos a imediata 

realização de concursos pú-
blicos para recomposição dos 
quadros de servidores bem 
como o aumento desse qua-
dro para atender a demanda 
de ampliação do setor. É pre-
ciso também melhorar o pla-
no de carreira dos servidores 
públicos federais. Precisamos 
de aumento real para além 
da infl ação, não podemos 
admi� r que um setor tão im-
portante para o conjunto da 
população acumule perdas. 
Verbas e ampliação de direi-
tos com serviço e servidores 
públicos não é gasto, mas in-
ves� mento.

II

 REFORMA ADMINISTRATIVA
Vemos a proposta de Refor-

ma Administra� va como uma 
entre as reformas estruturantes 
do programa an� povo imposto 
nos úl� mos anos, em especial 
com o golpe ins� tucional de 
2016, somando-se as Reformas 
de Teto de Gastos, Previdenciá-
ria e Trabalhista. Mais uma vez, 
o governo federal e o congresso 
nacional, em sua maioria, apre-
sentam um projeto que des-
constrói vitórias populares pre-
sentes na Cons� tuição de 1988, 
como o direito à estabilidade do 
servidor e o caráter do serviço 
público como ente de Estado e 
não de governo.

Outro obje� vo da Reforma 
Administra� va é a abertura à 

gestão privada, via organizações 
sociais ou mesmo ampliação do 
poder do setor das empresas 
terceirizadas. Ou seja, máximo 
ganho para o capital privado 
frente a direitos sociais.

Nosso programa prevê a 
garan� a de acesso público aos 
direitos essenciais da popula-
ção como educação, saúde, 
previdência, saúde, segurança, 
etc. Neste sen� do, uma Re-
forma Administra� va popular 
visando ampliar o quadro com 
concursos, combater o proces-
so de terceirização e valorizar o 
servidor.
EDUCAÇÃO / UNIVERSIDADES

A UP reafi rma que o Brasil 
é um país rico, com PIB na or-
dem de R$ 8 trilhões, mas as 

elites impõem a miséria ao seu 
povo. Isso vale também para a 
prioridade de verbas no serviço 
público. Em um compara� vo 
vemos a Educação com pouco 
mais que 2% do orçamento pú-
blico da União, ao passo que o 
sistema da dívida pública leva 
anualmente 50%, que basica-
mente sustenta o setor do gran-
de capital fi nanceiro. Por isso, 
é necessário auditar a dívida 
pública e suspendê-la para ter-
mos recursos para inves� r, bem 
como realizar uma reforma tri-
butária que taxe os mais ricos 
(bilionários e milionários).

Com isso, teremos condi-
ções de combater o quadro de 
cortes sucessivos de verbas nas 
universidades e demais setores 

públicos de direitos sociais para 
a população.

SERVIÇO PÚBLICO / CARREIRA
Pretendemos garan� r au-

mento real dos salários de todo 
o serviço público e discu� r a 
carreira do funcionalismo sob 

a perspec� va de valorização 
do resultado à população, 
da qualifi cação profi ssional e 
ascensão funcional. Com as 
reformas estruturantes que 
citamos nas respostas acima, 
teremos recursos para este 
processo.

res e aos serviços públicos. 
É uma forma de priva� zar o 
Estado. Defendemos tanto a 
manutenção da estabilidade, 
como uma melhoria nos pla-
nos de carreira e no acesso a 


