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Um Rio contra a PEC 02
ATO PÚBLICO

5 de outubro – 18h
em frente à Câmara dos Vereadores
Cinelândia  Centro  Rio de Janeiro



O Rio de Janeiro precisa se mobili-
zar contra a iniciativa oportunista de se
aprovar a Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 02 no Congresso Na-
cional. Se a PEC passar, vai ser um
duro golpe no concurso público. Ela
acabará com vagas, por exemplo, na
esfera do Judiciário, uma vez que pes-
soas estranhas ao quadro do órgão
que foram cedidas por prefeituras, por
exemplo, e que não prestaram o devi-
do concurso  poderão optar pelo setor
que as requisitaram, impedindo que os
legítimos concursados para aquelas
vagas assumam os cargos e gerando,
com isso, um verdadeiro rombo nos
cofres públicos.

A sociedade brasileira corre o risco
de ver nos próximos dias a legalização
de mais um caso de imoralidade no
setor público. O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arlindo Chinaglia
(PT-SP), anunciou que colocará em
votação a PEC 02. A proposta permite
que servidores requisitados de qual-
quer Poder possam ser efetivados
sem a realização de concurso público
para a função a que foram transferidos.

Imagine, por exemplo, que um cida-
dão prestou concurso público para ser
guarda municipal numa cidade do In-
terior. Imagine que nessa cidade foi
aberta uma nova vara do Poder Judici-
ário e este guarda municipal foi cedido
pela Prefeitura ao Poder Judiciário para
ser o diretor da Secretaria Geral da
vara. Se a PEC 02 for aprovada e este
cidadão estiver a mais de três na fun-
ção, ele vai ser tornar um analista judi-
ciário ganhando bem mais do que ga-
nhava na sua função original. E sem
prestar concurso para isso!

A incorporação de todo esse pes-
soal também vai pesar nas contas da
Previdência. O Sindicato dos Servido-
res das Justiças Federais (Sisejufe)
defende que a prestação do concurso
é a única forma democrática de ingres-
so no serviço público. Por isso defen-
demos todos os concursados que
aguardam serem chamados para suas
vagas, e todos aqueles que estudam
para um concurso durante meses, às
vezes com muito sacríficio, e que dian-
te da PEC 02 podem ver seu esforço
ser atropelado por este trem da alegria.

Diga NÃO à PEC 02

MAIS NOTÍCIAS? Portal Sisejufe: http://sisejuferj.org.br

Participe e ajude a evitar mais um caso de imoralidade
 no serviço público brasileiro!


