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SERVIDOR

■ HÁEXPECTATIVADEOESTADOpublicar hoje no Diário Oficial o balanço
orçamentário com informação de estouro de gastos com a folha salarial.

Paloma Savedra

■ e-mail: economia@odia.com.br

Cassação atrapalha votação de pacote
ArticulaçãopolíticanaAlerjparaaprovarmedidasdeausteridadepodeserprejudicadapordecisãodoTRE
DANIEL CASTELO BRANCO/1.11.2016

ma bomba que afeta
ainda mais a articulação política do governo estadual para
aprovação do novo pacote de
austeridade. A cassação dos
mandatos do governador
Luiz Fernando Pezão e do vice Francisco Dornelles determinada ontem pelo TRE é
mais um argumento do funcionalismo e da oposição que
pretendem barrar a venda
da Cedae — as ações da companhia seriam a garantia para empréstimo de R$3,5 bilhões ao Rio. Servidores e deputados também prometem
impedir o aumento da contribuição previdenciária que
garfará os salários em 22%.
Pezão vai recorrer da decisão do TRE e, enquanto não
houver trânsito em julgado,
segue normalmente no cargo. À coluna, o governador
disse acreditar que isso não
prejudica a votação no Legislativo. “Ainda há recursos
aqui (no tribunal), acho que
não atrapalha em nada as votações”, afirmou ele.
Apesar do clima desfavorável, o presidente da Alerj,
Jorge Picciani (PMDB),
usou o mesmo discurso de
Pezão: “Não interfere. O governador está no mandato
e vai recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral)”.
Questionado pela coluna se
a situação não enfraquece
politicamente o governo, o
parlamentar se limitou a dizer “Espero que não”.
No entanto, a cassação poderá aumentar as barreiras
para o governo colocar em
prática o plano de recuperação fiscal (que prevê o tomar
empréstimomediante aprivatização da Cedae e outras medidas). Para o deputado Eliomar Coelho (Psol), qualquer
tentativa do governo em convencer o Parlamento a adotar
medidas que penalizam os
servidores será fracassada.
“O governador atual está
cassado e o anterior, seu
mentor, preso. Esse governo
não existe mais e não tem
moral para aplicar qualquer
medida penalizando a população e servidores. Espero
que os deputados se conscientizem disso”, disse.
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Presidente da Alerj, Jorge Picciani (PMDB) disse esperar que cassação do mandato de Pezão não interfira politicamente na votação do pacote
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2ª FEIRA NO STF

Conciliação para antecipar efeitos
de acordo com União é marcada
■ No Supremo Tribunal Fede-

O ministro Luiz Fux não vai tomar a decisão sozinho sobre o acordo

Presidente da Comissão
de Tributação, o deputado
Luiz Paulo (PSDB) considera que a cassação enfraquece o governo e pode provocar reviravolta na Alerj.
“Uma decisão como esta
pode influenciar na votação
(da Cedae e demais medidas
do pacote) sim. Porque agora o mandato deles fica dependendo do TSE. E quanto

mais fragilizado fica, menos
confiança tem o Parlamento. E não só os deputados como aqueles insatisfeitos
com essas medidas”, opinou.
Já o deputado André Corrêa (DEM), da base governista, faz o contraponto: “O estado precisa voltar à normalidade e colocar os salários
de servidores em dia. Nada
muda (com a cassação)”.

ral (STF), o julgamento da
ação que o estado protocolou para antecipar os efeitos
do acordo com a União já
não ocorrerá mais hoje, como era esperado. Diante dos
pareceres negativos da Advocacia-Geral da União (AGU),
Procuradoria-Geral da República (PGR) e dos dois bancos envolvidos na negociação (Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal), o relator da ação, ministro Luiz
Fux, decidiu agendar uma audiência de conciliação para a
próxima segunda-feira.
Em entrevista veiculada ontem no RJTV 2º edição, da TV
Globo, o ministro Luiz Fux disse
que a decisão tem que ser das
partes. “Quem vai ser o dono
do conteúdo dessa decisão

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DA MARINHA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2016
Objeto: Registro formal de preços para contratação de serviço com fornecimento
de material para realização da manutenção de equipamentos de comunicações
do sistema GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) pertencentes a
Organizações Militares da Marinha do Brasil:. Total de itens licitados: 48 itens;
Edital à disposição dos interessados no site
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. Local: Centro de Manutenção de
Sistemas da Marinha, localizado na Ilha das Cobras, S/N, edifício 26A do Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Entrega das Propostas:
a partir das 09:00 do dia 09/02/2017, no site
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 09:00 do
dia 21/02/2017, no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br
MARCOS GONÇALVES BARRETO
Pregoeiro
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não sou eu. São eles”, declarou.
A Ação Civil Originária
(ACO) com pedido de tutela
antecipada foi protocolada
um dia após o estado assinar
o termo de compromisso com
a União. O objetivo do governo estadual é antecipar os
efeitos desse acordo, ou seja,
conseguir o aval do STF para
desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A União ficou de enviar
projeto de lei ao Congresso
para alterar a LRF. O estado
desrespeitou o limite de endividamento previsto na LRF
e, por isso, ficou impedido de
obter empréstimo.
Para conseguir este crédito
de R$ 3,5 bilhões com os bancos e outro empréstimo é necessário antes que o governo
fluminense tenha autorização.

> A barreira que o estado enfrenta dentro e fora da Alerj mostra que
ainda há muita água
para rolar em relação à
votação do pacote. Como a coluna informou
ontem, deputados de
grupo contrário à venda da Cedae conseguiram obstruir a pauta
da Casa, alongando a
discussão de vetos feitos por Pezão a diversos projetos em 2016.
De 27 vetos, eles só
chegaram a discutir 13.
O objetivo era adiar a
discussão sobre a Cedae, que, anteriormente, estava prevista para
hoje. Mas pelo andar
da carruagem, é possível que seja adiada.
Por isso, o presidente da Alerj decidiu
convocar três sessões
extraordinárias hoje
(a partir das 10h) e
amanhã das 8h às 14h.
“Se não for possível
(discutir a Cedae) amanhã (hoje), pela questão do veto, teremos
sessão extraordinária
quinta e sexta-feira. E
se não terminar (a discussão dos vetos), convocamos no sábado. E
se não terminar, haverá sessão extraordinária no domingo, sem
nenhum tipo de ônus
para a Assembleia.
Eles terão que vir trabalhar sem nenhum tipo
de adicional”, declarou
Jorge Picciani.
A venda da Cedae é
colocada como o meio
para o Estado do Rio obter empréstimo de
R$3,5 bilhões. Esse crédito é para pagar o 13º
do funcionalismo e
mais uma folha salarial
(que seria complementada com verbas do Tesouro Estadual).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIAO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/SCO
ATO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/16 - SRP
Processo TRT-SOF-003291-07.2016.5.01.1000 – PE-052/16 – Objeto:
AQUISIÇÃO DE CANETAS, PINCÉIS, MARCADORES, LÁPIS,
BORRACHAS,COPOSDESCARTÁVEISEMEXEDORESDESCARTÁVEIS.
(REGISTRO DE PREÇOS) - Entrega das Propostas: a partir de 09/02/2017
às 08h00, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Início da Sessão
Pública: 06/03/2017, às 10 horas, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br. Endereço para retirada do Edital: Av. Augusto Severo 84, 5º andar,
Glória/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br.
Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2017.
Erika Melo P. Barrios - Coordenadora da CPL.

SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
Campanha Salarial 2017/2018
O Presidente do Sindicato dos Publicitários do Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os
integrantes da Categoria Profissional de Publicidade: Contatos de
Publicidade, trabalhadores dos Departamentos Comerciais das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Município do Rio de
Janeiro, Associados ou não, para a Assembleia Geral
Extraordinária, com a seguinte Ordem do Dia:

1 - Discussão e aprovação do índice de Reajuste Salarial e das demais Cláusulas a
serem propostas ao Patronal, para o período de 01/03/2017 a 28/02/2018.
2 - Autorização para a Diretoria do Sindicato celebrar Acordos Coletivos e/ou suscitar
Dissídios Coletivos perante o TRT da 1ª Região, caso não haja concordância por parte
do respectivo Sindicato Patronal.
Dia: 21 de fevereiro de 2017.
Local: Sede do Sindicato - Av. Beira Mar, 216 - Grupo 801 - Centro - RJ
Horário: às 13:00h em 1ª convocação e às 13:30h em 2ª e última convocação, com
qualquer número de pessoas.
Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2017.
Roberto Souza Monteiro
Presidente

