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um servidor de carreira, com cargo de nível 
superior, seja julgado por um chefe imediato 
escolhido no meio político em cargo comissionado. 

Ao se pronunciar sobre o PLS 116/17, a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) afirmou ser ele mais 
uma ação rumo à consolidação do golpe em curso no 
Brasil. Caso a medida seja aprovada e sancionada pelo 
presidente golpista, caracterizará mais um ataque à 
classe trabalhadora. A CUT ainda lembrou que a 
estabilidade no serviço público é uma compensação 
conquistada pela luta dos trabalhadores, visto que 
eles não têm acesso a alguns benefícios garantidos 
na CLT aos trabalhadores do setor privado, para 
evitar a perseguição política e para assegurar a 
continuidade nas políticas e serviços públicos.   

A CUT também coloca que o projeto é inconstitucional, 
pois este assunto é de competência exclusiva do 
Poder Executivo. “Entretanto, o desejo da maioria 
do Congresso Nacional em retirar direitos da classe 
trabalhadora atropela qualquer norma, lei e até 
mesmo a Constituição Federal que diz na alínea “c” do 
parágrafo primeiro do Art. 61 que é exclusividade do 
presidente propor lei que trate sobre o regime jurídico 
único dos servidores da União e sobre a estabilidade”. 

Por fim, a CUT orienta que todas as suas 
entidades devem pressionar as bancadas de 
parlamentares, para que rejeitem a mais este 
ataque à classe trabalhadora e ao serviço público. 

O Projeto de Lei do Senado n° 116/17 ameaça 
levar o fim uma das mais importantes 
conquistas do serviço público, a estabilidade, 

justificado, dentre outros, na desqualificação do 
servidor e de seu trabalho.  Proposto pela senadora 
Maria do Carmo Alves (DEM/SE), o PLS 116/17 é 
um perverso projeto repleto de inconstitucionalidade 
disfarçado de uma regulamentação do artigo 41, 
§1º, III da Constituição Federal e prevê a perda 
de cargo público justificada por insuficiência 
de desempenho do servidor, como se já não 
existissem mecanismos para avaliação do trabalho. 

Segundo as entidades sindicais, o projeto, além 
de ser cheio de falhas técnicas, não passa de uma 
investida contra os servidores públicos estáveis, 
sendo que a discussão sequer tem passado pelas 
entidades que lutam pelos direitos dos servidores 
públicos. Tal discussão poderia ter evitado 
imprecisões como a que repete o falso discurso 
de que o servidor público não tem formas de 
punição ou demissão, o que, na verdade, estão 
presumidas na Lei nº 8112/90 e nos estatutos 
de servidores públicos estaduais e municipais. 

A proposta não deixa claros os critérios de avaliação 
do desempenho, o que pode dar abertura para o uso 
político do instrumento. Por exemplo, o artigo 15 
do Projeto afirma que a avaliação do servidor é de 
competência do chefe imediato. Mas é ilógico que 

ESTABILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO 
CORRE GRANDE RISCO 

Está se aproximando mais um dia do 
Servidor Público, neste ano graças ao 
governo golpista de TEMER (PMDB/

PSDB/DEM) não há muito o que festejar. Os 
servidores públicos (as) do país estão sendo 
atacados (as) em seus direitos, dessa vez com 
a terrível possibilidade do servidor público 
perder uma de suas grandes conquistas, 
a estabilidade. Neste nosso boletim vocês 
ficarão por dentro da discussão em torno do 
Projeto de Lei do Senado n° 116/17, que prevê 
a perda de cargo público justificada por 
insuficiência de desempenho do servidor. Nós, 
servidores e servidoras de uma instituição de 
ensino superior, ainda temos que enfrentar 
o desmonte das Universidades Públicas, 
das ações em ciência e tecnologia com a 
notícia de que o orçamento para pesquisa do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações sofreu um corte de 44% em 
2017, e um novo corte de 15,5% é esperado 
para 2018.  Diante de um ataque tão nefasto, 
aderimos à campanha “Conhecimento Sem 
Cortes”, que vocês terão a oportunidade de 
conhecer neste boletim. Sem dúvida, esse 
será um dia do Servidor Público de muitas 
batalhas, pois a luta não pode parar nem 
mesmo em um momento que deveria ser de 
comemoração; afinal temos muito por fazer. 

Pensando mais especificamente em nossa 
UFRB, aumenta a cada dia o número 
de denúncias de assédio moral contra 
professores (as), o custeio e o investimento 
na universidade seguem estagnados, o que 
impacta diretamente nas condições de ensino, 
pesquisa, extensão, e ações afirmativas. Não 
podemos esquecer um assunto extremamente 
importante, a nossa Estatuinte, diante disso, a 
APUR assumirá neste semestre a realização de 
atividades para a construção de uma proposta 
oriunda do movimento docente, ouvindo 
professores de todos os Centros de Ensino, 
para que consigamos construir um Estatuto que 
seja de fato a cara da UFRB que defendemos, 
um Estatuto que garanta a autonomia 
e democracia em nossa universidade. 

Mais do que nunca necessitamos avançar 
na unidade da nossa categoria, para nos 
proteger e reagir contra as ações que 
atacam os servidores públicos e a nossa 
Universidade, até o fim deste ano exigirá que 
nos engajemos na campanha do Projeto de 
Lei de Iniciativa Popular luta pela revogação 
da Reforma Trabalhista organizada pela CUT, 
e principalmente, nas lutas contra a Reforma 
da Previdência do governo Temer. É com 
espírito de luta pela retomada da democracia 
e de esperança em dias melhores, que 
desejamos Parabéns a todos (as) Servidores 
Docentes e Servidores Técnicos da UFRB...
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Apesar da importância que uma Estatuinte 
tem para a consolidação de uma 
universidade, a UFRB tem se calado. Diante 

desse silêncio, a APUR tomou a decisão de, neste 
semestre, realizar reuniões para construir uma 
proposta de Estatuinte a partir do movimento 
docente. No site da UFRB, a última notícia 
sobre a Estatuinte é de mais de um ano atrás, 
maio de 2015. À época, a instituição tornava 
pública a abertura das inscrições para a eleição 
de delegados voluntários para a constituição 
do Colégio Estatuinte. Em entrevista concedida 
à APUR no dia 14 de dezembro de 2015, a 
Presidente da Comissão Estatuinte, professora 
Rita Dias, informou que em alguns centros não 
houve candidatura de delegados.

É importante fazermos nossa parte, não podemos 
esquecer que o estatuto é fundamental para 
toda e qualquer instituição de ensino. São os 
estatutos e regimentos que regulamentam as 
regras e normas legais de uma universidade. Será 
por meio do Estatuto que conseguiremos discutir 
não apenas a estrutura jurídica do funcionamento 
da UFRB, mas também sua democratização. 

Não bastassem todos os problemas de cortes 
que as universidades públicas brasileiras 
vêm enfrentando nos últimos anos, o 

orçamento para pesquisa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações sofreu um 
corte de 44% em 2017, e um novo corte de 15,5% 
é esperado para 2018. Diante dessa situação, 
a atual campanha “Conhecimento Sem Cortes”, 
trata de uma “mobilização social aberta e supra 
partidária promovida por professores universitários, 
cientistas, estudantes pesquisadores e técnicos 
em oposição à redução dos investimentos federais 
nas áreas de ciência, tecnologia e humanidades 
e ao sucateamento das universidades públicas e 
dos institutos de pesquisa no Brasil.” (Fonte: http://
www.conhecimentosemcortes.org.br/quem-somos/).

A campanha tem a intenção de fi scalizar e tornar 
públicos os cortes de orçamento e as consequências 
negativas para toda a sociedade brasileira, bem 
como mostrar à população a importância do que 
se é produzido nas universidade e nos institutos 
de pesquisa. É importante que as pessoas saibam, 
por exemplo, que a Ciência e Tecnologia não fez 
parte da PEC 55, ou seja, não se confi gura como 
uma despesa obrigatória do Estado brasileiro 
(como são os casos da Saúde e Educação), o

que signifi ca dizer que o governo pode diminuir 
sua verba sem nenhum controle, podendo, 
inclusive, cortar o investimento por completo. 

O corte anunciado, sem dúvida, vai prejudicar o país 
por muito tempo, pois irá provocar o desmantelamento 
de grupos internacionalmente renomados e uma 
ausência de excelentes profi ssionais que irá afetar 
os jovens cientistas. Infelizmente, os investimentos 
em Ciência e Tecnologia vêm diminuindo desde 
2014, início da crise no Brasil. Em 2013, o 
investimento chegou perto de R$7 bilhões e 
diminuiu a pouco mais de R$ 4 bilhões em 2016.

Mais recentemente (Portaria n°186, de 29 de 
setembro), a CAPES tornou público o novo 
regulamento que estabelece as normas para 
as modalidades de bolsa no exterior. Segundo 
consta, professores universitários com vínculo 
empregatício não mais poderão requerer bolsa 
da CAPES para pós-graduação no exterior.

A campanha “Conhecimento Sem Cortes” espera 
conseguir apoio para pressionar o governo federal 
na garantia de condições de funcionamento às 
instituições de ensino superior e de pesquisa. No 
dia 10 de outubro de 2017, foram entregue 82.563 
mil assinaturas de uma petição, em Brasília. 
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