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SERVIDOR

ATENÇÃO, funcionalismo federal. Foi publicada ontem, em edição extra do Diário
Oficial da União, a Portaria 3.776, do Ministério da Economia, determinando a
data de hoje (1º de abril) como ponto facultativo nos órgãos do Executivo.

Paloma Savedra

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

Reforma: reunião de
líderes definirá votação

A

reunião do colégio
de líderes marcada
para a próxima terça-feira, na Câmara
Municipal do Rio, definirá
se a reforma previdenciária proposta pelo Executivo
será votada ou não na data.
O governo pedirá inclusão
do projeto na pauta do dia, o
que será discutido pelos vereadores. A oposição já articula para evitar que o texto
vá ao plenário, e a definição
ficará a cargo do presidente
do Legislativo, Carlo Caiado
(DEM), a partir do que for
acordado.
Líder do governo Paes,
Thiago K. Ribeiro (DEM)
afirmou ontem à coluna que
a matéria começará a ser discutida no plenário na terça.
Ressaltou ainda que o projeto tramita em regime de
urgência e que o prazo de
entrega dos pareceres das
comissões estouraram.
A reforma prevê a capitalização do Fundo Especial de
Previdência do Município
do Rio (Funprevi) com o aumento da alíquota — de 11%
para 14% — de todo o pessoal
da ativa e de inativos que ganham acima do teto previdenciário (R$ 6.433,57) e da
contribuição patronal (paga
pelo Tesouro) de 22% para
28%, entre outras medidas.
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Mobilização
de servidores
na Cinelândia

Colégio de líderes na próxima terça será decisivo para a votação

CONFIRA

73 MIL

R$ 38 BI

Segundo o Previ-Rio, de 86 mil
inativos, o desconto de 14%
alcançará 13 mil — que ganham
acima de R$ 6.433,57. Assim,
73 mil não serão afetados

Déficit atuarial (a longo prazo)
do Funprevi é de R$ 38 bilhões.
Dados oficiais apontam que
o déficit financeiro em 2021 é
de R$ 1,02 bilhão

> As categorias do funcionalismo carioca estão atentas à possibilidade de votação na
terça-feira e organizam
uma mobilização —
respeitando os protocolos sanitários — dentro e fora da Câmara de
Vereadores para barrar
o projeto.
Os servidores criticam a análise de um
assunto complexo em
meio ao agravamento
da pandemia, o que impede a realização de debates presenciais.
Em nota, o Movimento Unificado em
Defesa do Serviço Público Municipal (Mudspm) declarou que “recebeu com indignação
a informação”. O grupo também reclamou
de não ter sido ouvido
pelo governo: “O Mudspm vem buscando insistentemente diálogo
com o Executivo sem
ter obtido o retorno”.

n e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

UM ANO DO SEI-RJ

Economia de mais de R$ 2 milhões
N O Sistema Eletrônico de Informações do governo estadual, o SEI-RJ, está completando um ano hoje, 1º de abril.
E comemora a data com mais
de 2 milhões de processos
eletrônicos adicionados à sua
base de dados e mais de 80 mil
usuários cadastrados.
Com o uso do sistema, até o
momento, mais de 14 milhões
de folhas de papel deixaram
de ser usadas na documentação estadual, gerando uma

economia de mais de R$ 2 milhões, anualmente — apenas
em aquisição de papel.
Desde abril de 2020, o SEI-RJ foi implantado, passando
a ser usado por todas as secretarias. Os processos deixaram
de ser impressos e passaram a
ser 100% digitais, facilitando o
dia a dia dos servidores e também de cidadãos fluminenses.
O sistema também traz mais
agilidade, economia e transparência aos cofres públicos.
DANIEL CASTELO BRANCO

Mais de 14 milhões de folhas de papel deixaram de ser usadas

CORTE ‘NA CARNE’

Castro pode ter salário reduzido
N Depois de uma PEC ser apresentada na Alerj para que servidores com remuneração acima de R$ 11 mil doem parte do
salário durante a pandemia,
agora, duas outras propostas
caminham no mesmo sentido.
Desta vez, as medidas miram
os salários de governador, vice,

secretários e também de deputados. O objetivo é que parte
dos subsídios seja repassada
ao Programa Supera Rio (Lei
9.121 de 2021) para pagamento
do auxílio emergencial. A indicação legislativa e o projeto de
decreto legislativo são de autoria de Filippe Poubel (PSL).

