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CAMPANHA CONTRA

A PEC 32/2020
GANHA AS REDES SOCIAIS E AS RUAS DO DF
Aprovada pela assembleia dos servidores
na segunda quinzena do mês de setembro, a
campanha do Sindical contra a Proposta de
Emenda Cons tucional nº 32 de 2020, a PEC da
Reforma Administra va, já tomou corpo e ganhou
as ruas e as redes sociais.
Ba zada de PEC da "Rachadinha”, — crime
em que um polí co ﬁca com parte do salário dos
funcionários de seu gabinete — a proposta ataca o
concurso público e a estabilidade dos servidores,
comprometendo a qualidade dos serviços públicos

ofertados à população e abrindo ainda mais
espaço para a corrupção e para a tão falada prá ca
das rachadinhas.
Precisamos, mais uma vez, neste governo,
unir esforços e alertar a população, pressionar o
Congresso Nacional para que a PEC 32/2020 não
avance. Estamos fazendo nossa parte e contamos
com a colaboração de todos os servidores da
Câmara Legisla va e do Tribunal de Contas do DF.
Ainda estamos na primeira fase da campanha,
muita coisa ainda está por vir. Acompanhe!

Outdoor da campanha instalado na entrada do Aeroporto Internacional de Brasília. Nos próximos dias, outros serão instalados
nas principais entradas da cidade. A campanha avança em sua primeira fase e cresce nas redes sociais, veja no verso!

Siga a PEC DA
RACHADINHA
nas redes sociais
facebook.com/pecdarachadinha/

PECDARACHADINHA.COM.BR
Estamos ﬁnalizando e abastecendo o
portal pecdarachadinha.com.br.
O site trará informações e detalhes
sobre a tramitação da PEC, estudos
sobre o tema, opiniões e a verdade
sobre Reforma Administrativa.

@pec.da.rachadinha
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