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Paulo Guedes compara servidores públicos com parasitas
Clique aqui para ver a notícia no site

Ministro da Economia fez declaração ao defender reforma administrativa para resolver a situação de
estados que gastam mais do que arrecadam. Paulo Guedes compara servidores públicos a parasitas O
ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma palestra nesta sexta-feira (7) na Fundação Getúlio Vargas,
no Rio. Ao defender a necessidade de uma reforma administrativa para resolver a situação de estados
que gastam mais do que arrecadam, o ministro criticou os reajustes automáticos de salários de
funcionários públicos e comparou a relação desses estados com seus servidores com as relações de um
hospedeiro com parasitas. “O governo está quebrado. Gasta 90% da receita toda com salário e é
obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem
estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo, o hospedeiro está morrendo, o cara
virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático, não dá mais. A
população não quer isso, 88% da população brasileira são a favor inclusive de demissão de funcionalismo
público, de reforma, de tudo para valer. Nos Estados Unidos o cara fica quatro, cinco anos sem dar um
reajuste. De repente, quando ele dá um reajuste todo mundo: ‘Oh, muito obrigado, prazer’. Aqui o cara é
obrigado a dar, porque o dinheiro está carimbado, e ainda leva xingamento, ovo, não pode andar de
avião”. Numa nota divulgada no fim da tarde, o ministro Paulo Guedes afirmou que a imprensa retirou a
fala dele do contexto. O ministro declarou que reconhece a qualidade elevada do quadro de servidores.
Que, em relação a estados com despesas acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, não sobram
recursos para áreas essenciais como saúde, educação e saneamento. E que políticas antigas de
reajustes sistemáticos fazem com que o dinheiro dos impostos mantenha a máquina pública em vez de
servir à população. Na nota, o ministro Paulo Guedes destacou que defende uma reforma administrativa
que corrija distorções sem tirar direitos constitucionais dos atuais servidores. Resumo do dia Obrigado!
Você acaba de se inscrever na newsletter Resumo do dia. Os comentários são de responsabilidade
exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de
uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal. recentes
popularesrecentes populares Imprensa tirou do contexto, né? É um féla Chupin mamateiro
(v.a.g.a.b.u.n.d.o mesmo) são ele é toda a Famiglia Bolsonaro. recentes populares Imprensa tirou do
contexto, né? É um féla Chupin mamateiro (v.a.g.a.b.u.n.d.o mesmo) são ele é toda a Famiglia Bolsonaro.
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