10 ECONOMIA

Quarta-feira, 3.2.2021 I o dia

servidor

Paloma Savedra

n site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Expectativa é de votação
de reformas no estado
Ano legislativo começa e costura política para aprovação das matérias também

O

Congresso Nacional deve ditar o
rumo dos trabalhos
nas casas legislativas do país. Enquanto em
Brasília a PEC Emergencial
(186/19) e a reforma administrativa já estão nas listas
de prioridades dos novos
presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG)
e da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), no Estado do Rio,
a expectativa também é de
discussão de uma pauta de
austeridade na Alerj.
Nesta primeira etapa da
vacinação o governador em
exercício Cláudio Castro
não vai se debruçar nesse
tema. Mas passada essa fase
inicial, Castro pretende dar
atenção às articulações com
o Legislativo para avançar
com o projeto de reforma administrativa, que deve prever desestatizações e fusão
de alguns órgãos.
Ele também quer aprovar,
este ano, uma proposta que
mudará as regras previdenciárias dos servidores. Na
prática, uma segunda reforma da Previdência, já que em
2017 a Assembleia aprovou
o aumento da alíquota dos
servidores de 11% para 14%.

Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Cerimônia de abertura do ano legislativo, ontem, contou com governador em exercício do Rio, Cláudio Castro
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Plano de cargos

Profissionais da Saúde: ‘Não
queremos esperar até 2022’
NNServidores da Saúde estadual contam os dias para que
a declaração feita ontem pelo
governador em exercício do
Rio, Cláudio Castro, de fato se
torne realidade. Castro afirmou, na abertura do ano legislativo, que a implementação
do Plano de Cargos, Carreiras e
Salários (PCCS), previsto na Lei
7.946/18, é prioridade. E que o
PCCS pode sair ainda este ano.
“Quero reiterar meu compromisso de até o final deste
mandato e, se Deus quiser, até
o fim deste ano, instituir o PCCS
da Saúde”, afirmou Castro.
Integrante do movimento
‘PCCS Já’ e presidente da Asservisa, André Ferraz disse à coluna que os profissionais estão
aguardando nova rodada de
negociação, mas que há pressa
para que o plano saia do papel.
“A categoria recebe as palavras do governador como parte
do compromisso construído
com a mediação da Alerj, mas

espera que o nosso tão esperado Plano de Carreira seja imediatamente implementado. Só
não dá pra esperar mais, não
podemos esperar até dezembro de 2022”, frisou.
Ferraz afirmou que os servidores mostraram ao governo
que a Secretaria de Saúde “reúne recursos para a efetivação e
que as determinações legais
que amparam o PCCS, a Lei
7946/2018, são anteriores à
crise fiscal e sanitária”: “Não
podendo ser obstruído sequer
pelo Regime de Recuperação
Fiscal, pois o governo dispõe de
meios para compensar financeiramente o investimento”.
Alegou ainda que, enquanto
outras áreas são contempladas
com benefícios, os profissionais
da Saúde não recebem os mesmos pagamentos. “Não temos
auxílio-transporte, adicional noturno, a insalubridade é aquém
do risco elevado, e não recebemos adicional de qualificação”.
Thiago Lontra / Alerj

Pacote de austeridade é ‘dever de casa’
>>O pacote de austeridade inclui ainda uma nova
lei de Teto de Gastos. Esse
conjunto de medidas será
uma sinalização do governo Castro à equipe econômica da União de que está
‘fazendo o dever de casa’.
Isso porque a União exige
algumas contrapartidas

dos estados interessados em
aderir ao novo Regime de
Recuperação Fiscal (RRF).
O Rio tenta um novo acordo, agora sob essa versão do
regime, para conseguir suspender o pagamento da dívida com o Tesouro Nacional no
primeiro ano do RRF, e a suavização das parcelas nos anos

seguintes. Segundo dados
da Secretaria do Tesouro
Nacional, o alívio de caixa
será de mais de R$ 52,5 bilhões de 2021 a 2029.
O governo aponta o regime como fundamental
para o equilíbrio financeiro do Rio e para o pagamento em dia de salários.

Servidores reivindicam há anos a adoção do plano de cargos

