
 
                                                  NOTA   Brasilia, 08 de fevereiro de 2020 

 

Obrigado Ministro Paulo Guedes, por despertar a nação para a baixeza dos propósitos de sua Polí�ca. 

Deixou sem fala seus apoiadores, uniu setores irreconciliáveis, desnudou o que há de pior nos seus parceiros 
banqueiros e expôs as inconsequências sociais de sua ação. Os que há anos tentavam demonstrar isso, 
agradecem. 
 
Impossível sinte�zar as reações. De “Parasita é o Sistema Financeiro” - o que todos no fundo e no bolso 

sempre souberam mas foi bom voltar à tona, a comparar as falas a verdadeiras tragédias, acintosas às mais 

primárias car�lhas de administração e comportamento, não faltaram adje�vos, inclusive impublicáveis. 

Parlamentares de sua base vieram a público para dizer que seus respectivos  pais jamais poderiam ser 

considerados parasitas, enquanto outros fizeram um link com alguns de seus convivas como  fontes sub e 

conscientes de sua lamentável inspiração.  

Postos de gasolina rogam para se desvincular de sua imagem enquanto outros lembram que cada vez que 

um banqueiro ganha mais um bilhão, é mais um bilhão que sai de circulação. Ele não compra uma única 

camisa a mais ou passa a fazer 15 refeições por dia. Vai tudo para a especulação financeira  que, esta sim, 

consome metade de todo o orçamento da nação. Enquanto isso, senhor ministro, salários pagam impostos e 

movimentam a economia. 

Por todos os mo�vos impossíveis de serem aqui elencados, o senhor chamar os servidores públicos de 

parasitas, expôs o que de pior se passa nos porões que arquitetam o extermínio das redes de proteção social, 

o desmonte do Estado e a precarização do trabalho. Tudo com vistas a uma concentração de riqueza jamais 

vista. Ninguém teria feito com tamanha maestria. Gratos. 
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