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Inicialmente, considere a coletânea de fragmentos de onde podem ser percebidas impressões ou
informações sobre o servidor público. Leia-a atentamente.

“Estou há 20 anos no funcionalismo e afir
mo, a partir
da realidade que vivencio neste tempo todo
, no caso o
Judiciário, que a grande maioria dos
servidores são
pessoas sérias e comprometidas, e o que
todo o serviço
público precisa é de uma modernização da
sua estrutura,
de modo que haja espaço para se valoriza
r os que se
destacam, os que se atualizam, afastand
o-se a cruel e
injusta realidade de hoje, em que, em regr
a, os melhores
só são penalizados, pois para estes quase
sempre o que
sobra é mais serviço e responsabilidade, até
como forma
de compensar o prejuízo do incompetente,
protegido que
é pelo manto da estabilidade.”

O escritor Murilo Rubião foi cruel com o serviço público.
No conto O
Ex-Mágico da Taberna Minhota, um atormentado mági
co, que tira
cobras e lagartos do chapéu, tenta o suicídio entregando-se
a leões saídos
do próprio casaco. Sem o resultado esperado, ele mesm
o os engole
esperando fatal indigestão. Frustrado, acha solução na rua:
ouvira de
um homem triste que ser funcionário público era suicidar-se
aos poucos.

(Luiz Henrique Gurgel, Almanaque Brasi

(Carlos Eduardo Richinitti , juiz de Direito,
diretor do Foro de
Porto Alegre, em texto publicado em Zero
Hora ,12/11/2009)

Dois leões fogem do circo: um deles se refugia na floresta, de
onde volta, um mês depois, magro, faminto e abatido; o outro se
esconde no centro da cidade e somente depois de oito meses é
recapturado, gordo e vendendo saúde. Quando ficam sozinhos,
o dois leões conversam:
- Como é que conseguiste ficar na cidade esse tempo todo e
ainda voltar com saúde? Eu, que fugi para a mata, tive que voltar,
porque quase não encontrava o que comer. O outro leão então
explica:
- Enchi-me de coragem e fui esconder-me numa repartição
pública. Cada dia comia um funcionário e ninguém dava por falta
dele.
- E por que voltaste então para cá? Tinham acabado os
funcionários?
- Nada disso. Funcionário público é coisa que nunca se acaba. É
que eu cometi um erro gravíssimo. Tinha comido o diretor geral,
dois superintendentes, cinco adjuntos, três coordenadores, dez
assessores, doze chefes de seção, quinze chefes de divisão,
várias secretárias, dezenas de funcionários e ninguém deu por
falta deles! Mas, no dia em que eu comi o que servia o
cafezinho...
Estraguei tudo!!!
(adaptado de texto postado na Internet por Antônio Rocha)

l, outubro,2002)
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“Passo mais tempo lidando com a burocracia de
licitações e concursos públicos do que realmente
planejando o setor, definindo metas e medindo o
resultado do serviço de saúde em si.”
(Anselmo Tozi, secretário de Saúde do Espírito Santo,
em depoimento à revista Exame, 22/02/2010)

Ao comemorarmos o Dia do Servidor Público, a nossa
grati dão e agra decim ento àque le que diari a e
anonimamente contribui com a administração pública,
lembrando que um serviço público de qualidade passa,
fundamentalmente, pelas pessoas, seus valores, esforços,
diferenças e princípios.
(http://www.portaldoservidor.sc.gov.br)

Agora, sua tarefa é elaborar uma dissertação que expresse, com clareza e consistência, a SUA opinião
sobre a imagem do servidor público. Defenda seu ponto de vista com exemplos, vivências, dados, testemunhos
ou outras informações que você julga relevantes.
Sua redação deve ter, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 25 linhas. Dê um título a seu texto.
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