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“Beleza não vale nada 
e depois não dura. 
Você nem sabe a sorte  
que tem de ser feio. 
Assim quando alguém 
simpatiza contigo, já 
sabe que é por outra 
razão”.
Charles Bukowski (1920/1994)
Romancista estadunidense
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O estudo ‘Três Décadas 
de Evolução do Fun-
cionalismo Público no 

Brasil (1986-2017)’, divulga-
do pelo Ipea, revela que, em 
2017, foram gastos R$ 750,9 
bilhões com os servidores 
públicos ativos, o que cor-
responde a 10,5% do PIB. 
Em 32 anos, o funcionalismo 
público ampliou-se em 123% 
e o número total de vínculos 
subiu de 5,1 milhões para 
11,4 milhões. O mercado 
de trabalho formal no setor 
privado teve crescimento de 
95% no mesmo período. No 
entanto, apenas um em cada 
dez servidores públicos é da 
esfera federal. 

Funcionalismo custa
R$ 750,9 bilhões com
11,4 milhões de servidores

O aumento no funcionalismo 
público está concentrado nos 
municípios. O número ser-
vidores municipais cresceu 
276%, de 1,7 milhão para 6,5 
milhões, enquanto o aumento 
foi de 50% na esfera estadual 
e de 28% na esfera federal, 
incluindo civis e militares. 
No caso dos municípios, 40% 
das ocupações correspondem 
aos serviços de educação ou 
saúde como professores, mé-
dicos, enfermeiros e agentes 
de saúde.

“De 1986 a 2017, o total de 
vínculos no Poder Executi-
vo - somando todos os níveis 
federativos - passou de 5 mi-
lhões para 11,1 milhões, um 

aumento de 115%. No Poder 
Legislativo, o crescimento foi 
de 436%, de 51 mil para 275 mil 
vínculos de trabalho. No Po-
der Judiciário, houve a maior 
expansão relativa, de 512%. 
O total de vínculos passou de 
59 mil para 363 mil”, aponta o 
levantamento.

Apesar de representarem 
60% dos vínculos do setor pú-
blico, os servidores municipais 
ganham, em média, três vezes 
menos que os federais. No 
Executivo federal, a remune-
ração média foi de R$ 4,8 mil 
em 1986 para R$ 8,5 mil, em 
2017. No Executivo estadual, 
a remuneração média passou 
de R$ 3,6 mil para R$ 4,6 mil. 

Na comparação entre os Três Poderes, o Judiciário tem os maiores salários.

No Executivo municipal, a 
remuneração média passou 
de aproximadamente R$ 2 mil 
para R$ 2,8 mil.

Na comparação entre os 
Três Poderes, o Judiciário 

tem os maiores salários. Em 
2017, a remuneração média 
do Judiciário foi de R$ 12.081; 
no Legislativo, de R$ R$ 6.025, 
e no Executivo, de R$ 3.895. 
A remuneração do Judiciário 

federal passou de R$ 7,4 mil 
em 1986 para R$ 14,1 mil, em 
2017. No Judiciário estadual, 
a remuneração mensal média 
passou de R$ 5,8 mil para
R$ 10,8 mil (ABr).

Na França, os sindicatos de-
cidiram prolongar a greve em 
protesto contra a reforma da 
lei de pensões. Os setores mais 
afetados são os da educação e 
dos transportes. Apenas uma 
em cada dez linhas de trem 
está circulando. O metrô está 
limitado às duas linhas automá-
ticas, sendo que as 14 restantes 
estão paradas. Nas empresas de 
ônibus, a adesão à paralisação 
é de 70%.

A última vez que a França 
viveu uma greve geral como 
essa foi em 1995. Na época, o 
país fi cou paralisado durante 
três semanas, em protesto 

contra o projeto de Alain Juppé 
de alterar o plano de reformas. 
A Direção-Geral da Aviação 
Civil solicitou às companhias 
aéreas que reduzam seus voos 
em 20%.

O governo admite alterar 
alguns pontos da proposta, 
mas não vai desistir do projeto 
que será apresentado nesta 
segunda-feira (9).

A alteração da lei das refor-
mas foi uma promessa da cam-
panha presidencial de Emanuel 
Macron. O objetivo é criar um 
sistema universal que una os 42 
regimes especiais que existem 
atualmente (RTP/ABr).

Os maiores protestos ocorreram em Paris, Marselha, Toulouse, 

Bordeaux e Grenoble.

Financiamentos Especiais
O Governador João Doria assinou 

o termo de cooperação entre oDe-
senvolve SP - O Banco do Empreen-
dedor e o Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia (CREA-SP). 
Com a parceria, micro, pequenas e 
médias empresas de engenharia, 
agronomia e geociências do Estado 
terão à disposição condições espe-
ciais de fi nanciamento para projetos 
de expansão, modernização, aquisi-
ção de máquinas e equipamentos e 
capital de giro.

A chanceler da Alemanha, 
Angela Merkel, fez na sexta-
-feira (6) uma visita ao campo 
de concentração nazista de 
Auschwitz, na Polônia. Em 
14 anos no governo, esta é a 
primeira vez que a líder com-
pareceu ao local símbolo do 
Holocausto, onde milhares de 
judeus foram exterminados. 
O último chanceler alemão a 
visitar Auschwitz foi Helmut 
Kohl, em 1995. 

Merkel foi recebida pelo pri-
meiro-ministro polonês, Mateusz 
Morawiecki, e pelo diretor da 

Fundação Auschwitz-Birkenau, 
Piotr Cywinski. Vestida total-
mente de preto, Merkel atra-
vessou lentamente o portão de 
entrada do campo de concentra-
ção, onde fi ca a famosa inscrição 
em alemão “Arbeit macht frei” (o 
trabalho liberta). 

Sua visita coincide com um 
aumento do antissemitismo 
e o avanço de movimentos e 
partidos de extrema-direita 
na Alemanha. O jornal alemão 
“Bild” classifi cou a visita de 
Merkel como “um momento 
histórico” (ANSA).

Em 14 anos de governo, líder alemã nunca tinha ido ao local.

Na visão do ministro Paulo 
Guedes, o Brasil passa por um 
período de desenvolvimento 
institucional extraordinário. 
“Estou vendo instituições bra-
sileiras robustas, fl orescendo 
e se aperfeiçoando. Não há 
nenhuma razão para pessimis-
mo. O Brasil está avançando 
institucionalmente”, disse ao 
participar da abertura encon-
tro BNDES, na sede do banco, 
no Rio de Janeiro. “O Brasil 
vai voltar a crescer fazendo a 
coisa certa, aperfeiçoando as 
suas instituições”, afi ançou.

Guedes voltou a defender a 
desoneração da folha de paga-
mento. “Dezenas de milhões 
de empregos são destruídos 
por estes impostos excessivos 
sobre a folha de pagamento. 
É um crime contra o traba-
lhador”, afi rmou, ao destacar 
que o BNDES está voltando 
às suas funções, com fi nan-

Guedes voltou a defender a desoneração da folha de pagamento.

A ministra da Mulher, Dama-
res Alves, disse na sexta-feira 
(6) que não há como salvar 
crianças de situações precárias 
de vida sem saneamento básico. 
A falta de projetos nessa área é 
uma violação dos direitos hu-
manos como preconiza a ONU, 
que inclui ainda o fornecimento 
de água tratada nos direitos das 
populações.

“Às vezes soa até de uma 
forma hipócrita a gente falar de 
direitos e de defesa de criança 
quando a maior violação de 
direitos de criança nessa na-
ção tem sido o não acesso ao 

Ministra da Mulher, da 

Família e dos Direitos 

Humanos, Damares Alves.

O consumidor terá mais gas-
tos neste ano nos preparativos 
da ceia de Natal, de acordo com 
levantamento realizado pela 
FecomercioSP. A pesquisa foi 
feita com base nos dados de 
novembro do IPCA-15, que 
apontou aumento estimado de 
2,67% nos produtos natalinos 
no último ano. Na comparação 
com dezembro do ano passado, 
a batata-inglesa puxou a alta 
(31,7%), seguida por cebola 
(50,58%), carne de porco 
(13,18%), aves e ovos (9,8%). 

Por outro lado, a carne de 
cordeiro aumentou apenas 
1,23% e o preço dos pescados 
caiu 0,7%. As frutas também 
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Pesquisa da FecomercioSP leva em conta o IPCA-15 de novembro.

Rovena Rosa/ABr

Ministro da Economia diz que ‘não há 
razão’ para pessimismo no país

governo Bolsonaro, a equipe 
diagnosticou o crescimento 
descontrolado dos gastos 
públicos durante três, quatro 
décadas: “Isso causou hipe-
rinfl ação, moratória externa, 
congelamento de preços, se-
questro de ativos fi nanceiros e 
juros altos, impostos elevados, 
corrupção no sistema demo-
crático nacional”.

Guedes disse ainda que esse 
excesso de gastos, que chegou 
a 45% do PIB, foi a fonte de 
vários desacertos e disfunções, 
não só do sistema econômico, 
como do sistema politico. Para 
ele, os governadores são elei-
tos e não conseguem realizar 
os projetos necessários devido 
a difi culdade dos orçamentos 
estaduais. “Da mesma forma 
queremos descentralizar os 
recursos públicos. O povo está 
nos estados e nos municípios” 
(ABr).

ciamento a projetos sociais 
e de saneamento, que vão se 
refl etir em educação e saúde. 
O ministro chamou a atenção 
para a situação de crianças 
que morrem no país por falta 
de saneamento.

“A mortalidade infantil é 

brutal. Se a criança brinca 
sem água, sem saneamento, 
saúde, não tem nada lá embai-
xo, morre cedo, pega doenças 
letais. Esse é um crime contra 
as crianças brasileiras”, com-
pletou. Segundo o ministro, 
na elaboração do programa de 

Sindicatos franceses 
decidiram

prolongar a greve

Merkel faz primeira visita 
ao campo de Auschwitz

Consumidor deve
ter mais gastos

com ceia de Natal

Falta de saneamento
‘é violação’

aos direitos humanos

devem sair mais caras na com-
paração com o ano passado, 
como o abacaxi, que acumula 
alta de 13,95% nos últimos 
doze meses, a manga (alta de 
9,88%), a uva (alta de 6,8%) e 
o morango (alta de 14,45%). A 
cerveja teve aumento de 3,26% 
em relação ao ano anterior. As 
outras bebidas alcoólicas tive-
ram alta de 0,97% no período.

A FecomercioSP estimou 
que o faturamento das vendas 
do comércio varejista paulista 
deva chegar a R$ 76,7 bilhões 
em dezembro, o que representa 
alta de 7% em relação ao mesmo 
período de 2018. De acordo com 
a entidade, os destaques devem 
ser os setores de materiais de 
construção (15%), farmácias e 
perfumarias (14%) e lojas de 
móveis e decoração (14%).

Em relação a possíveis pre-
sentes para o Natal, a Fe-
comercioSP afirma que os 
eletrônicos são boas opções, já 
que os aparelhos de TV estão 
13,84% mais baratos que em 
dezembro do ano passado e os 
preços dos aparelhos de som 
caíram 0,85%, segundo dados 
da entidade (ABr).

saneamento básico”, afi rmou ao 
participar da abertura encontro 
BNDES, na sede do banco, no 
Rio. Para ela, essas questões 
têm tudo a ver com o ministério 
que ela dirige, porque não se 
pode falar em direitos de mi-
norias e da mulher sem tratar 
do saneamento e da água.

Segundo Damares, o governo 
Bolsonaro reconhece a dívida 
que o país tem diante do atraso 
de projetos, mesmo após 31 
anos de promulgação da Cons-
tituição, que inclui o direito ao 
saneamento. “Não dá para falar 
de desenvolvimento sem falar 
em saneamento”, apontou, 
acrescentando que uma das 
maiores violações cometidas 
contra as crianças no Brasil é a 
falta de acesso ao saneamento.

Damares destacou que já 
participou de inauguração de 
grandes obras, que têm ao 
redor um cenário com esgoto 
a céu aberto. Embora difícil, 
é preciso virar esta lógica no 
Brasil. “O maior legado que 
podemos deixar para esta na-
ção é na área de saneamento. 
Não vou conseguir salvar essas 
crianças e proteger mulheres 
sem saneamento”, disse (ABr).


