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Administrativos do Ministério da Fazenda fazem nota de repúdio e querem retratação de Paulo
Guedes
Clique aqui para ver a notícia no site

Na nota de repúdio e pedido de retratação, o SindFazenda questiona e desafia o ministro da Economia,
que chamou os servidores de “parasitas”, a pontar quais foram as categorias que tiveram 50% de
aumento acima da inflação. Veja a nota: “O SindFazenda, representante do servidores integrantes do
PECFAZ, vem a público repudiar a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, em que afirmou na
palestra na Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas (FGV EPGE), no
último dia 07/02/20, que todos os servidores públicos são parasitas! Sim, todos, civis, militares, federais,
estaduais, distritais e municipais. Todos estão querendo matar um tal hospedeiro. Entre outras coisas, o
ministro declarou: 1 – “O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação. Tem estabilidade de
emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, e o cara virou um
parasita. O dinheiro não chega ao povo, e ele quer aumento automático”. 2 – “O funcionalismo público não
é culpado, mas também não é inocente. A função deles é tomar conta das coisas públicas. Como teve
desvio, roubalheira? Cadê a turma que tinha de tomar conta disso?” Desafio o senhor ministro Paulo
Guedes a nos apontar quais categorias obtiveram 50% de aumento acima da inflação? Quem é mesmo o
hospedeiro, senhor Ministro? O senhor não está generalizando? O senhor fala dos funcionários públicos
dos três poderes da República? Também chama todos os militares de “parasitas”? Acredito que o senhor
definitivamente não conhece o seu time. Lemos nas redes sociais que parasita é um organismo que vive
sobre outro organismo ou dentro dele. O parasita depende do outro organismo para se alimentar. Ele
atua debilitando o outro, mas sem chegar necessariamente a matá-lo. Na linguagem coloquial, por fim,
considera-se parasita aquele tipo de pessoa que vive ou que tenta viver à custa de outra, aproveitando-se
dos seus recursos materiais. É assim que o senhor, enquanto ministro da Economia, vê os servidores
públicos? Isto não é desclassificar uma pessoa, uma instituição pública, e depois inventar uma crença e
apresentar uma pesquisa dizendo que a população não quer e nem aceita isso ou aquilo. Foi realizada
uma pesquisa formal de opinião pública para essa sua afirmação? O cidadão comum, a chamada massa
de manobra, induzido por essa propaganda velada, abraça como verdadeira a mensagem e aplaude o
discurso como se verdadeiro fosse e achincalha os funcionários públicos, tornando-os os causadores do
rombo nas contas públicas. Contudo, a criminosa concentração de renda e riqueza está nas mãos de uns
poucos “parasitas” que vivem de rendas, o chamado capital improdutivo que vem crescendo a níveis
perigosos em detrimento do capital produtivo. Para ilustrar, registramos abaixo, um fragmento do livro “A
Era do Capital Improdutivo” de Ladislau Dowbor. …O ponto fundamental é que não é a falta de recursos
financeiros que gera as dificuldades atuais, mas a sua apropriação por corporações financeiras que os
usam para especular em vez de investir. O sistema financeiro passou a usar e drenar o sistema produtivo,
em vez de dinamizá-lo. Portanto, que culpa têm os funcionários públicos, que estão à margem de todas
as transações governamentais e, ainda assim, são tachados de parasitas pelo Senhor? Observe, Sr.
Paulo Guedes: Os servidores administrativos do Ministério da Economia, que o assessoram no seu dia a
dia, são parasitas? O policial federal que combate traficante é um parasita? O pesquisador da Embrapa
que desenvolve novas sementes é parasita? O pesquisador da Fundação Osvaldo Cruz que desenvolve
medicamentos é parasita? O médico que atende a população carente em um Hospital do SUS é parasita?
O professor que educa e faz pesquisa científica é parasita? O investigador da policia civil que ajuda a
prender uma quadrilha de assaltantes é parasita? O que dizer dos servidores que atuam, na Polícia
Rodoviária Federal, na Procuradoria da Fazenda Nacional? Então, para o Senhor, o que são os
senadores e deputados que trabalham apenas três dias da semana? São anjos? Os desvios que o senhor
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denuncia foram ocorridos da partilha do bolo governamental e não pelos servidores públicos. Estes
servidores estavam lá patrulhando tudo com muita competência e denunciando tudo que eles descobriram
como desvio e informando-os para seus superiores, que normamente são cargos ocupados por
indicações políticas. Vocês deram retorno? Vocês acompanharam? Óbvio que há problemas no
funcionalismo público, mas essa é uma questão a resolver, como numa organização qualquer nesse país.
Agora, culpar o servidor dessa forma contundente e sem provas? Isto não é demonizar o servidor
público? É complicado juntar tudo num mesmo bolo. Existem ótimos servidores públicos e péssimos
servidores públicos. Assim com existem bons gestores, políticos, jornalistas, advogados, médicos,
engenheiros, entre outros, mas nesse mesmo nicho de profissionais existem os não tão bons assim.
Nivelar todos para baixo é até um assédio moral. Acreditamos que o problema não são os servidores
públicos. São os políticos que fazem as normas, as regras e as leis e que estão sempre comandando o
País. São eles que indicam politicamente a maioria dos gestores públicos, que nem sempre seguem as
normas de condutas estabelecidas. Se não funciona bem e se gasta muito a culpa não é de quem está
trabalhando diuturnamente. É de quem gerencia e comanda. Concorda? O Senhor se esqueceu de que
também é um funcionário público? Quem paga o seu salário, Sr. Ministro? São os parasitas como o
senhor o designa. É uma pena que grande parte da população desse país não entenda que o senhor
defende mesmo é a manutenção de privilégios de uma casta superior em detrimento do sangue e o suor
dos servidores públicos e dos trabalhadores em geral. Mas nós sabemos! O que o senhor realmente quer
é destruir todos os serviços públicos, entregando-os, quase de graça, para seus amigos empresários, ou
mesmo para os seus sócios. Esperamos que o senhor volte às redes sociais, aos seus esdrúxulos
discursos para a casta dos financistas e rentistas, e se retrate com os funcionários públicos. Comece
pedindo desculpas às pessoas que estão na sua antessala. Se o senhor não sabe, esses assessores
competentes, que o assessoram diariamente, são os mesmos que o senhor aceitou chefiar e que agora
chama de parasitas. Respeite esses profissionais que fazem o serviço público andar, mesmo sem
perceber um reajuste salarial descente para sustentar as suas famílias. Não é verdade que temos
reajustes automáticos e acima da inflação. Nós mesmos servidores do Plano Especial de Cargos do
antigo Ministério da Fazenda, estamos sem reajuste desde 2017, lembrando que já estamos em 2020.
Nosso último reajuste não foi suficiente nem para repor a inflação dos 03 anos anteriores. Mesmo sem
nenhum reajuste desde 2017 não nos furtamos em continuar a prestar um serviço de excelência ao
Estado e ao cidadão brasileiro. Então, Sr. Ministro, estamos aqui aguardando esse reajuste automático
que o senhor tanto falou e que está matando o hospedeiro. Reveja sua opinião sobre os profissionais que
ajudam ao Estado Brasileiro a implantar as políticas públicas que atende toda nossa nação, e se retrate
dessa fala infeliz, que sabemos teve um único objetivo: FACILITAR A DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS. Não ataque os servidores públicos que estão aqui para ajudar no crescimento e
desenvolvimento da nossa nação. Gaste suas energias pensando em políticas públicas que façam nosso
povo voltar a ter emprego, saúde, segurança e educação. Nós estamos aqui para ajudar a por todas
essas políticas em funcionamento. Luis Roberto da Silva Presidente SindFazenda” 

 


