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vota hoje, em sessão virtual, o projeto de decreto legislativo para reco-
nhecer a calamidade pública e mais de 50 municípios fluminenses. Antes, às 11h, a 
Comissão de Constituição e Justiça vai analisar as emendas.

a alerj

redução de salário volta 
ao radar em Brasília
Parlamentes e governadores defendem a medida diante da crise 

a
pesar de ‘adorme-
cida’, a discussão 
sobre a redução de 
salários e jornada 

de servidores não morreu. 
O assunto ainda tem forte 
apoio de integrantes do Pa-
lácio do Planalto e de parla-
mentares em Brasília, além 
de alguns governadores, que 
cogitam adotar essa medida 
diante da crise que se agra-
va com a pandemia do novo 
coronavírus. 

O que se busca agora é 
um acordo no Congresso e 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) para que essa ideia 
avance, seja por votação de 
proposta ou até por uma me-
dida provisória do governo.

Se a medida vingar, não 
ficará restrita aos 600 mil 
funcionários públicos fede-
rais. Ou seja, o Estado do Rio 
e a Prefeitura do Rio poderão 
lançar mão dessa ‘ferramen-
ta’ para aliviar suas contas. 
Porém, no Palácio Guana-
bara, esse tema não ganhou 
destaque, por enquanto.  

O setor público, por sua 
vez, já está preparado para 
articular contra cortes.

rodrigo Maia espera acordo entre Poderes
 > No Senado, há parla-

mentares com a intenção 
de votar a PEC Emergen-
cial (Proposta de Emenda 
à Constituição 186/2019), 
que prevê o corte de até 
25% da remuneração e da 
jornada quando as despe-

sas do ente ultrapassarem 
95% da receita.

Assim que eclodiu a crise 
do novo coronavírus, o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), foi porta-
voz dessa ideia. E defendeu 
que o funcionalismo tem que 

dar sua cota de sacrifício. 
Mas, depois de conversar 
com o presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, re-
cuou. Agora, Maia espera 
que saia algum acordo en-
tre as categorias de todos 
os Poderes.

Discussão De temas

 n Não há ainda previsão de 
aliados do governador Wil-
son Witzel agendarem uma 
reunião - que pode ser virtual 
- entre ele e representantes 
do funcionalismo estadual. 
No Palácio Guanabara, a ava-
liação, por ora, é de que de-
pois de testar positivo para o 
novo coronavírus, Witzel não 
deve confirmar tão cedo essa 
videoconferência. 

O Fórum Permanente dos 
Servidores Públicos do Estado 
(Fosperj), que conta com 70 
entidades, enviou, no último 
dia 8, um ofício com carta ao lí-
der do governo na Alerj, Márcio 
Pacheco (PSC), e à Secretaria 
da Casa Civil pedindo que con-
sigam intermediar um encon-
tro com Witzel. 

No texto, os servidores su-
geriram medidas econômicas 
para o enfrentamento da cri-
se financeira que se agrava 
com a pandemia e também 
pediram o compromisso do 
governo para a valorização do 
serviço público. 

O fórum também incluiu na 
carta o pedido de compromisso 
do governador em retomar a 
pauta da recomposição salarial 
ao funcionalismo passado o pe-
ríodo da pandemia. Integrantes 
do Fosperj ressaltam que o tema 
ganhou fôlego depois de Witzel 
sancionar, essa semana, lei (de 
autoria da Alerj) que autoriza 
o chefe do Poder Executivo a 
conceder recomposição infla-
cionária. E reclamam que já são 
5 anos sem correção.

Funcionalismo espera resposta à 
carta enviada ao governo do rio

aliados de Wilson Witzel acreditam que doença é obstáculo 
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Câmara, Maia é a 
favor da medida 
na pandemia
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