
MANIFESTO DA FRENTE MINEIRA EM 
DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO

PEC 32/2020 – REFORMA ADMINISTRATIVA

As Entidades sindicais e associativas de trabalhadores, servidores públicos e movimentos popula-
res, organizados na FRENTE MINEIRA EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO manifestam o mais vee-
mente repúdio à PEC 32/2020 da Reforma Administrativa que, em síntese, traduzem nesse MANIFESTO. 

 Ao contrário do que o nome possa parecer, esse projeto não vem para melhorar e ampliar os 
serviços prestados à população, mas para desmontar a Administração Pública no Brasil.  

Apesar dos sucessivos cortes orçamentários, os poucos direitos da população só se man-
têm graças ao trabalho dos servidores públicos, concursados, que defendem os serviços públicos, 
como sua missão.

Se aprovada a PEC 32, serviços essenciais, como saúde e educação, passarão a ser prestados 
por empresas privadas, por meio dos chamados “contratos de cooperação”. Os governos irão repassar 
recursos públicos para empresas, interessadas no maior lucro e não em oferecer direitos à população.

Hoje, de cada 10 brasileiros, 7 dependem exclusivamente do SUS. Mas não é só para trata-
mento e internações. As ações do SUS afetam toda a população, pois a vigilância sanitária e epide-
miológica, o saneamento básico, vacinação, pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico na 
área da saúde, a fiscalização e a inspeção de alimentos e de medicamentos são atribuições do Sis-
tema de Saúde. Se aprovada a PEC, esses serviços serão privatizados. Quantos brasileiros poderão 
pagar por isso?

Se aprovada a PEC 32/20, cerca de um milhão de cargos públicos serão preenchidos por 
indicação política, sem concurso público. Com isso, atividades que afetam os interesses dos pode-
rosos como a fiscalização tributária, ambiental e do trabalho, a administração da justiça, da receita 
e previdência ficarão nas mãos de gestores, que devem favor ao político que o nomeou. A Adminis-
tração Pública transforma-se então, num balcão de negócios. É o Estado aparelhado para proteger 
interesses escusos de políticos, prefeitos, governadores, presidente, abrindo espaço para toda forma 
de corrupção e abuso de poder.

A PEC 32, também chamada PEC da “Rachadinha”, interessa aos poderosos, os verdadeiros 
privilegiados beneficiados por essa reforma.

Por todo mal que a PEC 32/20 vai causar a cada cidadão, com o desmonte dos serviços 
essenciais prestados ao povo brasileiro, a FRENTE MINEIRA EM DEFESA DO SERVIÇO PÚ-
BLICO conclama a Sociedade a rejeitar a REFORMA ADMINISTRATIVA e rejeitar Deputados 
e Senadores que VOTAREM a FAVOR de mais esse golpe contra DIREITOS DO CIDADÃO! 



CHEGA DE DESMONTE! NENHUM DIREITO A MENOS!

•	 JÁ	CORTARAM	DIREITOS	DO	TRABALHADOR;
•	 DESMONTARAM	A	PREVIDÊNCIA,	DIFICULTANDO	AS	APOSENTADORIAS;
•	 CORTARAM	AS	PENSÕES	O	QUE	SIGNIFICA	EMPOBRECIMENTO	DAS	FAMÍLIAS;
•	 CORTARAM	 RECURSOS	 DA	 EDUCAÇÃO	 PÚBLICA	 REDUZINDO	 VAGAS	

ESCOLAS	PÚBLICAS	E	UNIVERSIDADES;
•	 ESTÃO	PRIVATIZANDO	O	QUE	RESTA	DO	PATRIMÔNIO	NACIONAL	COMO	A	

ELETROBRÁS	E	OS	CORREIOS!
•	 E	AGORA,	QUEREM	APROVAR	A	PEC-32/2020	-	REFORMA	ADMINISTRATIVA,	

ENTREGANDO	 PARA	 EMPRESAS	 PRIVADAS	 OS	 POUCOS	 SERVIÇOS	
ESSENCIAIS	QUE	SÃO	PRESTADOS	AO	POVO!

•	 PAREM	COM	O	DESMONTE	DO	BRASIL!
•	 PAREM	DE	CORTAR	NOSSOS	DIREITOS!
•	 QUEM	VOTAR	NÃO	VOLTA!


