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 MOÇÃO DE ADVERTÊNCIA AO SENHOR MINISTRO GUEDES 

 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS MULHERES POLICIAIS DO BRASIL – 
AMPOL vem a público com a moção de advertência movida pelo desconforto moral 
causado a suas filiadas, face às declarações do  ministro da Economia Paulo 
Guedes, que reiteradas vezes promove  desrespeito ao trabalho prestado à nação 
e à sociedade brasileira pelos servidores públicos. Discurso ainda mais grave sob a 
“bandeira de salvação da economia”, de forma programada, atingindo  a honra e a 
dignidade dos policiais brasileiros. Inclusive, sacramentando na Nova Previdência, 
pela via da EC nº 103/2019, a banalização da vida do servidor policial. 

Causa espanto as declarações do ministro Paulo Guedes, em 07 de fevereiro de 
2020, comparando os servidores públicos a parasitas. Mas não é a primeira vez 
que sofremos tal destrato.  

Em 08 maio de 2019, durante audiência pública na Comissão Especial, na Câmara 
dos Deputados, o ministro afirmou que parte da culpa pelos "desvios" e pela 
"roubalheira" que atingiu o país nos últimos anos é dos funcionários públicos. "O 
funcionalismo público não é culpado, mas também não é inocente. A função deles é 
tomar conta das coisas públicas. Como teve desvio, roubalheira? Cadê a turma que 
tinha que tomar conta disso?”, questionou Paulo Guedes.  

O que é isso Senhor Ministro? 

O senhor sabia que ao longo de mais de cinco anos da operação Lava Jato em 

Curitiba, chegou a R$ 4,069 bilhões o total de valores recuperados pelo 

profícuo trabalho dos policiais federais junto aos membros do Ministério Público 

e do Judiciário? Que para cada 1 real investido na PF o retorno é de 

aproximadamente 4 reais? 

E que a instituição Polícia Federal, em recente pesquisa de opinião pública,  foi 

classificada como a maior instituição de confiabilidade no conceito dos 

brasileiros? E nós, os policiais federais, comungamos os mesmos princípios de 

cidadania, dignidade e de moralidade que os nossos colegas das demais 

instituições policiais, imbuídos dos  ideais de justiça no combate a toda 

modalidade de crimes, principalmente o da corrupção?  

Além disso, sabia que nós, os policiais de todas as instituições brasileiras, 

quando iniciamos a nossa carreira fizemos juramento em nome da nossa honra 

para defender a sociedade com a nossa própria vida?  
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Senhor Ministro, nós policiais, mantenedores da ordem e da paz públicas, 

dentro do contexto social e trabalhista dos servidores públicos brasileiros, como 

todos eles,  merecemos respeito e consideração. 

Não ao destrato e ao assédio constitucional! Não à calúnia e à difamação! 

Nós, mulheres policiais, pugnamos pela dignidade de nossa missão 

constitucional. Mais respeito, Senhor ministro Paulo Guedes! Estamos 

construindo um novo Brasil, com expressivos resultados no combate à corrupção, 

com índice de queda de homicídios. Estamos vivendo um período de plena 

conscientização cívica quanto aos valores éticos, sociais e morais, que permeiam 

toda a sociedade e refletem-se no Estado Democrático de Direito.  

 

     CREUSA CAMELIER 

              Presidente da AMPOL 
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