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''Maioria da população é favorável à demissão no funcionalismo público'', diz Paulo Guedes
Clique aqui para ver a notícia no site

Ministro da Economia defendeu agenda reformista e disse que a reforma administrativa chega ao
Congresso na próxima semana. Ao defender a pauta reformista do governo federal, nesta sexta-feira, o
ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a criticar a concessão de reajustes salariais anuais a
servidores, e declarou que a maioria da população, "inclusive, é favorável à demissão no funcionalismo
público". Guedes discursou no encerramento de seminário sobre o pacto federativo realizado na
Fundação Getulio Vargas (FGV-RJ), em Botafogo, Zona Sul do Rio. Ele confirmou ainda que a reforma
administrativa — que acabará com a estabilidade do servidor público e mudará algumas regras — será
enviada ao Congresso Nacional na próxima semana. Leia Mais ''Estamos fazendo todo o esforço para não
adotar a redução de salário e jornada de servidores'' ''Estamos na iminência de mandar a reforma
administrativa ao Congresso'', diz Bolsonaro Em outras ocasiões, o ministro já havia criticado os aumentos
salariais concedidos nos últimos anos, e disse algumas vezes que a máquina está inchada. Para Guedes,
é necessário segurar concursos públicos e reposições salariais. "A população não quer isso (correção
remuneratória anual)", disse. "Inclusive, 88% da população brasileira é a favor de demissão no
funcionalismo público", acrescentou o ministro em referência à pesquisa recente do Datafolha. Em um
determinado momento, Guedes chegou a fazer uma crítica comparando funcionários públicos a parasitas:
"O cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático". Paulo Guedes
também comparou as regras do setor público brasileiro com as dos Estados Unidos, dizendo que lá os
funcionários ficam até cinco anos sem dar reajuste. "Aqui o cara é obrigado a dar porque está carimbado
e ainda leva xingamento, ovo, não pode andar de avião", afirmou o ministro. Guedes disse ainda que o
texto da reforma administrativa é "mais fácil" que o da reforma tributária, que, segundo ele, "é mais
complexo".
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Ministro da Economia, Paulo Guedes falou em seminário realizado na FGV - Agência O DIA.

 


