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   Brasília-DF, 05 de Maio de 2020. 

 

Pandemia não deve ser combatida com o sacrifício dos servidores. 

A SSB entende como inapropriada a decisão tomada pelo Senado Federal no último sábado, 

dia 2 de maio, na votação do substitutivo aos Projetos de Lei Complementar (PLPs) 149/2019 

e 39/2020. O texto estabelece a compensação a estados e municípios pela perda de 

arrecadação provocada pela pandemia de coronavírus e determinou o congelamento de 

salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais até dezembro de 2021. 

Foram excluídos do congelamento os servidores da saúde, da segurança pública e das Forças 

Armadas, mas entendemos que o ônus que recairá sobre os demais trabalhadores do Serviço 

Público é inadmissível.  

O ataque aos servidores foi uma condição imposta para que o governo federal ajude 

financeiramente estados e municípios, em caráter emergencial, no combate à pandemia do 

coronavírus. Para a SSB, é injusto sacrificar milhares de trabalhadores por quase dois anos, em 

troca de um repasse pontual de quatro meses. 

A SSB entende que há alternativas mais justas para o financiamento desse apoio aos estados 

e municípios. A implementação de um Imposto sobre Grandes Fortunas, por exemplo, teria o 

potencial de arrecadar dezenas de bilhões de reais por ano.  

Além dessa decisão que consideramos incorreta, entendemos que também é preciso garantir 

recursos obrigatórios para investimentos em Saneamento Básico nos estados e municípios do 

Brasil. Do total que a União repassará, R$ 10 bilhões serão “carimbados”, com destino 

determinado para a Saúde e a Assistência Social. A SSB entende que aplicar recursos em 

infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto é fundamental para impedir que, no futuro, 

outras pandemias se disseminem como temos visto na atual crise.  

Estamos à disposição para dialogar com as lideranças do Poder Legislativo, dos Estados e das 

Prefeituras de todo o país. É preciso pressa para a liberação desses recursos, mas estamos 

atentos e iremos denunciar toda e qualquer injustiça contra os servidores públicos de todas 

as esferas. 

 

 

 



Sindicalismo Socialista Brasileiro 
 

CMS – Coordenação do Movimento Sindical 
 

Executiva Nacional  

 

 

 

 

Joílson Cardoso  

Secretário Sindical Nacional do PSB 

 

Coordenação Nacional do Movimento Sindical do PSB 

Luiz Batista Bruno – RJ 

Joílson Cardoso - RJ 

Vicente Selistre - RS 

Claudemir Nonato - BA 

Caio Isacksson - AP 

Diá - MA 

Elgiane Lago - RS 

Fábio Matos - PI 

Francisco Assis - PA 

Geogina Silva – PE 

James Figueiredo – AM 

Jardson Sarto - CE 

Mário Porto - RJ 

Rosana Paranatinga- SP 

Tadeu Paranatinga- SP 

 


