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Delegados da PF acusam Paulo Guedes de “nutrir o ódio” contra servidores
Clique aqui para ver a notícia no site

"Não bastasse a ofensa, o Ministro desinforma e confunde a sociedade", escreveu entidade. A
Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal reagiu à declaração do ministro da Economia,
Paulo Guedes, que comparou ontem funcionários públicos a parasitas, durante evento no Rio de Janeiro.
A entidade diz repudiar não apenas o termo, como a estratégia sistemática de apontar os servidores
públicos brasileiros como culpados dos problemas nacionais, silenciando sobre as causas verdadeiras,
bem como a de difundir notícias inverídicas a respeito. “Qualquer manual básico de gestão consideraria a
declaração do Ministro como assediante e desestimuladora. Trata-se de uma verdadeira tragédia
acompanhar reiterados ataques daquele que deveria estimular o bom funcionamento da máquina pública.
Paulo Guedes, com suas falas, parece nutrir ódio crescente pelos agentes públicos. E com ódio nada se
constrói”, afirmam os delegados. Guedes fez a declaração na manhã da sexta-feira, 7, e foi muito
aplaudido durante palestra no seminário Pacto Federativo, promovido pela Fundação Getulio Vargas
(FGV). “O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem
aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo. O cara (funcionário público) virou um
parasita e o dinheiro não está chegando no povo”, afirmou, ao defender a reforma administrativa. Os
delegados da PF rebatem. “Não bastasse a ofensa, o Ministro desinforma e confunde a sociedade ao
afirmar que servidores públicos têm reajustes salariais automáticos e acima da inflação. A última
negociação salarial para a maioria do serviço público federal se deu há mais de quatro anos e apenas
repôs parte da inflação até então. No caso específico da Polícia Federal, há perdas inflacionárias desde o
ano de 2016. Cada centavo de correção inflacionária decorre de extenuantes e prolongadas negociações
com os governos, da mesma maneira que costuma ocorrer na iniciativa privada entre patrões e
empregados”. “Certamente os servidores da Polícia Federal, que em pesquisas recentes foi identificada
como a instituição de maior confiabilidade no conceito dos brasileiros, assim como os demais honrados
agentes públicos, merecem mais respeito e valorização. Não há Estado forte sem instituições fortes.
Demonizar o servidor público é destruir as instituições e o próprio país. A quem interessa a
desvalorização do serviço público?”, indaga a entidade. Com a palavra, ADPF Nota de Repúdio A
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF repudia não somente as declarações do
Ministro Paulo Guedes, que chamou os servidores de “parasitas” durante uma palestra, como também a
estratégia sistemática de apontar os servidores públicos brasileiros como culpados dos problemas
nacionais, silenciando sobre as causas verdadeiras, bem como a de difundir notícias inverídicas a
respeito. Qualquer manual básico de gestão consideraria a declaração do Ministro como assediante e
desestimuladora. Trata-se de uma verdadeira tragédia acompanhar reiterados ataques daquele que
deveria estimular o bom funcionamento da máquina pública. Paulo Guedes, com suas falas, parece nutrir
ódio crescente pelos agentes públicos. E com ódio nada se constrói. Não bastasse a ofensa, o Ministro
desinforma e confunde a sociedade ao afirmar que servidores públicos têm reajustes salariais
automáticos e acima da inflação. A última negociação salarial para a maioria do serviço público federal se
deu há mais de quatro anos e apenas repôs parte da inflação até então. No caso específico da Polícia
Federal, há perdas inflacionárias desde o ano de 2016. Cada centavo de correção inflacionária decorre
de extenuantes e prolongadas negociações com os governos, da mesma maneira que costuma ocorrer na
iniciativa privada entre patrões e empregados. Certamente os servidores da Polícia Federal, que em
pesquisas recentes foi identificada como a instituição de maior confiabilidade no conceito dos brasileiros,
assim como os demais honrados agentes públicos, merecem mais respeito e valorização. Não há Estado
forte sem instituições fortes. Demonizar o servidor público é destruir as instituições e o próprio país. A
quem interessa a desvalorização do serviço público? Associação Nacional dos Delegados de Polícia
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