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Asfoc – Nota de repúdio às declarações do ministro Paulo Guedes
Clique aqui para ver a notícia no site

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN), por meio de nota, repudia
veementemente as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que, entre outras muitas
sandices, afirmou (07/02) que o servidor público é um “parasita”. “É profundamente lamentável que
alguém que se diz tão preparado para comandar um “super ministério” demonstre tanto
desconhecimento”, destaca a Asfoc. Veja a nota: “Fica evidente que o uso ideológico e mentiroso de
afirmações negativas sobre a área pública faz parte de uma estratégia que inclui a generalização, a
precarização de serviços e a privatização. Serviço público de qualidade é a garantia do exercício efetivo
da cidadania. Estado não é problema, é parte da solução! No discurso de ontem, num evento na Escola
Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, no Rio, Paulo Guedes defendeu a
Reforma Administrativa como forma de aprovar o fim da estabilidade, a redução em até 25% dos salários
e a implementação de uma política de congelamento salarial permanente. Ele afirmou ainda, com o intuito
de jogar a sociedade contra a categoria, que o servidor recebe reajuste salarial automático.
Desconhecimento ou má fé? O último acordo negociado com o servidor público federal data de 2015. Nos
governos da Dilma tivemos recomposição parcelada e abaixo da inflação. A partir de Temer, nem isso. De
acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o índice de
perda já chega a 33%. Junto com demais entidades representativas dos servidores, o Jurídico da Asfoc
trabalha com a possibilidade de entrar com uma ação contra as declarações do ministro. Ser parasita é
produzir vacinas e medicamentos? Ser parasita é realizar estudos e pesquisas de referência nas mais
distintas áreas? Ser parasita é fazer atendimento de qualidade a pacientes com doenças raras? Ser
parasita é construir uma rede de recepção e dar treinamento a médicos de outros países? Ser parasita é
estar pronto para dar respostas em qualquer emergência de saúde pública como o Coronavirus, Zika e
Ébola? Ser parasita é trabalhar por 120 anos em prol da saúde pública?” Senhor ministro, o convidamos
para conhecer um pouco da nossa rotina. Passe apenas um dia com a gente, 24 horas, e veja o que os
“parasitas” fazem. Verá que temos orgulho em servir a população. Com respeito e dedicação. Nós,
servidores públicos da Fiocruz, combatemos efetivamente, literalmente, os parasitas. Essa é a nossa
missão. Estamos em Jornada de Lutas em defesa do serviço público e nossa resposta será nas ruas,
com forte mobilização no dia 18 de março! Asfoc-SN repudia afirmações de Paulo Guedes.” 
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