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REPUDIAMOS ATAQUES 
DO GOVERNO FEDERAL
PECS 32 E 186 VÃO ACABAR COM O SERVIDOR E O SERVIÇO PÚBLICO

A PEC 32 (Proposta de Emenda à 
Constituição), conhecida como PEC 
da Reforma Administrativa, e a PEC 
186, a “PEC Emergencial”, reduzem 
auxílios, prejudicam o atendimen-
to à população, não acabam com os 
super salários e, principalmente, di-
videm a categoria.

Em resumo, o desejo do governo 
Bolsonaro é precarizar, ainda mais, 
o serviço público brasileiro e jogar 
nas costas do Servidor a conta da 
sua má gestão até agora.

Apesar da pressão das entidades 
sindicais junto ao funcionalismo ter 
conseguido a retirada do dispositi-
vo que previa a redução salarial de 
até 25% dos Servidores, outros pon-
tos permanecem de forma negativa 
como o congelamento dos salários.
ISSO É INADMISSÍVEL!

A crise sanitária, econômica e so-
cial não pode ser paga pelos Servi-
dores. O Sindicato, junto à Federa-
ção e Confederação dos Servidores 
Municipais - (FESSPMESP e CSPM) 
convoca os Servidores de Suzano 
para a luta. PRECISAMOS REAGIR!

PRESSÃO MÁXIMA CONTRA AS PECS DO MAU
“Orientamos o Servidor de Suzano a 

fazer pressão máxima contra as PECs 
maldosas! Pressione os Deputados e Se-
nadores por e-mail, Twitter, Facebook, 
TikTok, Instagram, Pinterest, ou onde 
você puder. Entre em contato com pro-
gramas de rádio e TV da nossa cidade. 
Divulguem estes projetos tão prejudi- CLÁUDIO APARECIDO DOS SANTOS (Ted) é presidente 

do Sindicato dos Servidores Municipais de Suzano

ciais que dificultarão ainda mais a vida 
do funcionalismo e dos brasileiros. Aqui 
em Suzano cobramos também nossos 
vereadores e prefeito, pois eles podem 
nos ajudar a recorrer aos que serão 
realmente responsáveis por uma possí-
vel aprovação, no caso os Deputados e 
Senadores. NÃOS ÀS PECs 32 e 186.”
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PASSANDO A BOIADA
O Governo Federal segue sua estratégia de aproveitar 

que a imprensa está focada na pandemia para passar a boia-
da. Ou seja, oculta a verdadeira intensão de seus atos e usa 
de subterfúgios. Isso acontece neste momento através das 
PECs 186 e 32. Ambas estão camufladas pelo interesse ge-
ral na aprovação de um novo auxílio emergencial.

A PEC 186 tenta acabar com as despesas vinculadas com 
Educação e Saúde, que possibilitariam a redução dos gas-
tos nestes setores, e empurra mais uma vez o congelamento 
dos salários dos Servidores condicionando ao aumento de 
gastos. No entanto, não ataca o problema principal que 
é o excesso de cargos comissionados e ainda permite a 
contratação de temporários e empresas terceirizadas.

Já a Reforma Administrativa (PEC 32), por exemplo, inclui 
diversas mudanças, ou “jabotis” como é geralmente conhe-
cido no meio político. É aí que está camuflada a verdadeira 
intenção do governo: reduzir os concursados, chamados Ser-
vidores do Estado, que devem obediência à Constituição e 

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO
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trabalham para a população, e substituí-los por “Servido-
res de governo”, que devem obediência ao gestor (prefeitos 
ou governadores).Tudo isso, mais a terceirização de serviços, 
trarão um aumento significativo da corrupção, com prejuízo à 
qualidade do serviço e aumento nos impostos, taxas e tarifas.

Atualmente, a Prefeitura é naturalmente o maior empre-
gador do município. Portanto, os recursos recebidos pelos 
Servidores são importantes na movimentação da economia 
local. Movimenta o comércio, os serviços e dá sustentabilida-
de para as pequenas e médias empresas. Com a diminuição 
do poder aquisitivo dos Servidores, e os constantes aumen-
tos de preços de forma geral, este recurso acaba sumindo, 
levando ao fechamento de muitas empresas.

Colocar recursos na mão do Servidor é indiretamente fo-
mentar a economia local, haja vista o ocorrido com o auxílio 
emergencial. Não é esta a reforma que o Brasil precisa para 
superar esta crise, mas melhorar a economia e gerar em-
prego e renda. Hoje, o Brasil precisa de vacina, alimentar e 
assistir seu povo e não diminuir os serviços públicos. Precisa 
fazer a Reforma Tributária e um novo pacto federativo. 

PRECISA DE CORAGEM PARA 
MEXER COM OS PODEROSOS!
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BAIXE OS CARDS PARA SEREM 
POSTADOS NAS REDES SOCIAIS

O Sindicato dos Servidores de Suzano e a CSPM (Confederação Nacional dos Servi-
dores Públicos) estão, mais uma vez, comprometidas na luta contra as maldades do 
Governo Federal que, através das PECs (Propostas de Emenda à Constituição) 32 
e 186, deseja precarizar, ainda mais, o serviço público brasileiro. Confeccionamos 
muitos materiais para uso digital e impresso que estão disponíveis no www.sservi-
dores.org.br ou www.cspmbrasil.com.br - Além disso, também fornecemos os conta-
tos dos Deputados Federais e Senadores para encaminharem mensagens. Não dei-
xe de fazer pressão nos responsáveis por votar! Eles é quem vão analisar e aprovar 
estas propostas. Mande e-mail, ligue e mostre a sua indignação com tantos ataques!

JUNTOS SOMOS FORTES
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SONHO REALIZADO
Mesmo com ataques permanen-

tes do Governo Federal, nosso Sin-
dicato tem sobrevivido e vencido 
dia a dia cada desafio. Apesar do 
momento adverso, realizamos um 
antigo sonho da categoria e agora 
os Servidores contam com um es-
paço incrível para se cuidarem. 

Desde a inauguração do Salão de 
Beleza do Sindicato, no início des-
te ano, os serviços e atendimentos 
não pararam. É um sucesso! 

Além do preço especial para as 
Servidoras, as companheiras asso-
ciadas ainda têm direito a um ser-
viço grátis (livre escolha) por mês.

 Não deixe de cuidar da beleza 
com as nossas profissionais alta-
mente capacitadas. Neste primeiro 
momento os serviços são especial-
mente para as mulheres, mas em 
breve será ampliado para contem-
pletar também os homens.

O Salão está de portas abertas 
de segunda a sexta, das 8 às 17 
horas. Faça já o seu agendamen-
to. É só ligar (11) 4744.8490 e fa-
lar com uma de nossas colabora-
doras para marcar seu horário.
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