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Comissão aprova a reforma administrativa
MUDANÇAS Depois da apresentação de seis relatórios diferentes pelo relator da matéria, o deputado Arthur Maia
(DEM-BA), a comissão especial que analisa as mudanças
no serviço público aprovou
ontem, por 28 votos a 18, o
texto-base da reforma administrativa. Entre as medidas
previstas, estão a possibilidade de redução de 25% de jornada e salário de servidores
em caso de crise econômica,
assinatura de contratos temporários com até 10 anos de
duração e aposentadoria integral para policiais.
O texto mantém ainda a
estabilidade de todos os servidores públicos, mas prevê
a possibilidade de demissão

para funcionários que tiverem avaliação negativa de
desempenho em um processo julgado por um colegiado.
Se for mantida, essa medida
valerá tanto para os atuais
como para os novos funcionários públicos, contratados
após a promulgação da lei.
Duas avaliações insatisfatórias consecutivas ou três
intercaladas serão suficientes
para a abertura de processo
administrativo. "Quem tem
medo da avaliação de desempenho?", questionou o relator. "Temos de avançar nesse
sentido. A avaliação não é
feita só para punir, mas também para avaliar o bom".
A possibilidade de corte de
jornada e salário de servido-

res em até 25% foi fortemente
criticada pela oposição, que
tentava barrar a votação de
anteontem, quando a sessão
se estendeu até próximo da
meia-noite e terminou sendo
suspensa. Em seu relatório,
Maia condicionou a medida a
"cenário de crise fiscal" "como alternativa em relação
à adoção de outra mais drástica, o desligamento de servidores efetivos".
O relator acabou também
retomando pontos de versões anteriores, como o artigo 37-A, que permite parcerias entre governos e iniciativa privada para execução
de serviços públicos. O dispositivo define que União,
estados e municípios po-

DIVULGAÇÃO

Fernando Henrique quer
frente ampla para enfrentar
Bolsonaro em 2022
ENTREVISTA O ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso defendeu que o PSDB participe das manifestações contra o presidente
Jair Bolsonaro e afirmou que é favorável a
uma frente ampla de partidos em oposição
ao governo, mesmo com a participação do
PT. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo.
"Não importa quem convoque. Havendo
uma convocação que seja possível de participar, dizer o que pensa é bom", afirma o
ex-presidente em entrevista ao jornal O Globo. A participação nos protestos contra Bolsonaro foi definida em reunião de partidos de
esquerda como PT, PSOL, PCdoB, PDT e PV,
além de outros de centro, como Cidadania,
Rede e Solidariedade. A Central Única dos

ARAS DIZ QUE SUA
LEALDADE É COM
A CONSTITUIÇÃO
NOVO MANDATO O procurador-geral da República, Augusto Aras, tomou posse ontem para um novo mandato
de dois anos. A cerimônia de
recondução foi realizada no
Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro ( participou por videoconferência,
já que cumpre isolamento
recomendado pela Anvisa
desde que chegou de viagem
dos Estados Unidos.
No discurso de posse, Aras
agradeceu a Bolsonaro pela
recondução e ao Senado pela
aprovação do novo mandato
à frente da Procuradoria Geral da República (PGR).
“Reitero a minha lealdade à
Constituição e às leis do país,
na defesa da ordem jurídica,
dos interesses sociais e individuais disponíveis e do regime democrático. Nosso
compromisso é com a totalidade dessa grandiosa e multifacetada nação brasileira”,
disse o PGR.
Ele fez elogios diretos aos
ministros do Supremo Dias
Toffoli e Luiz Fux pelas "duas
presidências comprometidas
com a Constituição e a ordem jurídica".

dem, "na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades, públicas e privadas, para a execução de serviços
públicos, inclusive com
compartilhamento de estrutura física e a utilização de
recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira".
O texto-base prevê também o fim de "penduricalhos", como férias superiores
a 30 dias, para novos empregados e membros dos Tribunais e Conselhos de Contas,
entre outros. Juízes e a cúpula do Ministério Público
ficaram de fora dessa regra e
poderão manter, por exemplo, férias de 60 dias.

FHC: "Que haja diversidade de opiniões, mas que sejam todas a favor da democracia"
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O QUE MUDA
ï Autoriza a redução de
25% da jornada e salário de
servidores em caso de crise
econômica
ï Permite que União, estados e municípios realizem contratos temporários por até 10
anos
ï Determina a abertura de
processo administrativo contra
servidor após duas avaliações
insatisfatórias consecutivas ou
três intercaladas
ï Retoma aposentadoria integral para policiais
ï Inclui os oficiais de justiça
como carreira exclusiva de estado
Trabalhadores (CUT) também deve marcar presença.
Para o líder tucano, ainda
que haja discordâncias entre
as siglas, é possível criar
uma frente ampla de partidos contra Bolsonaro. Mesmo que haja a participação
do PT não é impeditivo na
visão de Fernando Henrique.
"É bom que se crie uma
frente ampla. Que haja diversidade de opiniões, mas
que sejam todas a favor da
democracia. Eu não discrimino (o PT). O PT não é intrinsicamente contra a democracia. Nunca foi. O governo do PT muitas vezes
dava a sensação de (ser).
Mas não há um sentimento
genuíno do PT de ser contra
a diversidade de opiniões",
disse Fernando Henrique.
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