
Bresser defende reforma do Estado
Ministro diz que o País ganhará com as mudanças propostas ao Congresso pelo governo

O Ciclo Nacional de Debates, promo-
vido pela Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, está de volta. No último dia 15 de
março, o ministro da Administração Fede-
ral e da Reforma do Estado, Luiz Carlos
Bresser Pereira, deu início às palestras e
discussões deste ano, falando sobre a refor-
ma do Estado. O evento foi aberto pelo
presidente da Assembléia, deputado Agos-
tinho Patrús, que destacou o investimento
da Casa na parceria com a sociedade.

Bresser criticou a Constituição de
1988, que, em sua opinião, é "fruto do
movimento desenvolvimentista de retomo
aos anos dourados de 1935 a 1950, quando
foram feitas grandes reformas, criando-se
carreiras burocráticas e copiando-se afilo-
sofia burocrática da Europa do século pas-
sado, onde prevalecia a hierarquia - fór-
mulas tidas como avançadas contra a cor-
rupção, o clientelismo e o fisiologismo".

O ministro acredita que não será pos-
sível fazer uma reforma do Estado sem que
haja o mínimo de consenso. Ele vislumbra
um futuro promissor para o País, se forem
feitas reformas na ordem econômica, na
Previdência e na área tributária.

Na reforma da Previdência, o ponto
básico será a aposentadoria aos 60 anos de
idade. Não haverá aposentadoria integral.
Ele lembrou que a aposentadoria média que
recebe um funcionário público da União é
13 vezes e meia maior do que a de um
trabalhador do INSS. Por isso, ele defende
a aposentadoria complementar a partir de
cinco salários mínimos, que serão garanti-
dos pelo INSS.

No setor público, o ministro disse que
a aposentadoria será proporcional à contri-
buição. Basta que se estabeleça uma com-
plementação para a constituição dos fun-
dos de aposentadoria. Ele acredita que,
com esse sistema, o servidor público pode-
rá se aposentar com 70 a 80 por cento do
último salário, como ocorre em países como
o Japão.

Além de acabar com os muitos regi-
mes jurídicos a que estão vinculados os
trabalhadores hoje, o ministro defendeu
uma estabilidade flexível para o servidor
público. O servidor poderá ser demitido por
ineficiência de desempenho ou por excesso
de quadro. Lembrou, entretanto, a questão
da demissão por perseguição política. Para
esses casos, será criada uma comissão es-
pecial de análise. Se ficar constatada a
perseguição política em caso de demissão
de servidor, essa demissão será suspensa.

Trechos da fala do ministro:
Debates :"Não é possível fazer

uma boa reforma do Estado, se não
houver um mínimo de consenso. É im-
possível. Não basta fazer leis, é preciso
que elas sejam cumpridas'.

Neoliberalismo :"A forma mais
elegante e moderna de falar é defender
a propriedade e garantir os contratos.
Esta foi a abordagem neoliberal. Evi-
dentemente que ela não faz o menor
sentido, porque é uma crítica irrealista,
utópica e dogmática a uma crise do
Estado."

Idade para aposentadoria: "Acho
muito estranho quando vejo a CUT, os
defensores dos pobres e oprimidos, a
favor da aposentadoria aos 45 e 50 anos.
Isso é um escândalo, porque aquele que
trabalha até os 62 anos está pagando
imposto ou INSS para que outros se
aposentem aos 45 ou 50 anos, Então,
muda-se para que todas as pessoas se
aposentem em torno dos 60 anos, aca-
bando com a aposentadoria por tempo
de serviço, o que, aliás, só existe no
Brasil."

O valor da aposentadoria do ser-
vidor público :"Será de 70% a 80% do
último salário."


