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Em Nota Técnica, assessoria do Senado assenta que, a única fonte indicada na Exposição de 

Motivos da PEC 32 (que altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização 

administrativa, com graves repercussões quanto à organização e ao funcionamento da                   

administração pública de todos os entes federados, à prestação de serviços  públicos  e  ao            

recrutamento  e  dispensa  de  sua  força  de  trabalho), é o Banco Mundial. 

Aponta, ainda, a NT, que o aspecto fiscal é o cerne do relatório do Banco Mundial, mas, na 

essência, se consubstancia em distorções por reunir em um só grupamento os servidores de 

todas as esferas administrativas, resultando em dados e narrativas inconsistentes do Ministério 

da Economia.  

ANTE O CONFORMISMO, PREVALECE O OPORTUNISMO LEGISLATIVO. NÃO   

DEIXE PASSAR ASSIM MAIS ESSE ABUSO CONTRA AS INSTITUIÇÕES E AS      

CARREIRAS. PARTICIPE DAS NOSSAS INTERVENÇÕES. LUTE! 

 

 
 

SinalCon 2021 - I Congresso de Fóruns Virtuais Multitemáticos - O objetivo deste Fórum 

é oferecer ao filiado novos instrumentos de participação nos assuntos de interesse da            

categoria. As contribuições ajudarão a nortear a nossa atuação sindical.  

Acesse o link https://portal.sinal.org.br/publicacoes/esta-aberto-o-sinalcon-2021/ e entre nos 

grupos relativos à pauta de reivindicações. 

Indique suas demandas, crítica ou sugestão sobre o PASBC, a carreira, a gestão do BCB, o  

regime de previdência, a cobrança da CPSS, a negociação da ação 28,86%, a Reforma        

Administrativa, etc.   

 

 

 

 

 

 

  

O SINAL É PARA VOCÊ; CONECTE-SE CONOSCO  

VOCÊ QUER RECEBER O APITO BRASIL  
PELO WHATSAPP? 

(61) 981458400 
Inscreva-se e receba o Apito  
diariamente em seu celular. 

Ainda não é filiado? Filie-se! https://portal.sinal.org.br/o-sinal/filie-se/ 

REFORMA ADMINISTRATIVA 
A PEC 32 TEM POTENCIAL DE MUDAR A SUA CARREIRA. SE 
VOCÊ, COLEGA, NÃO REAGIR, ELA PASSARÁ COMO UM      
TRATOR SOBRE SUA CABEÇA. 
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