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Investimentos ainda
•
mais
Se estado não regularizar a situação até agosto de
2018, fica impedido de firmar convênios com a União
1l.'S' ~LUI NOt'U ~ ' ''' ~

con,rn,ar aédi,o 113 p"'ça.
,\ cri", ~srnI 'lU" alÍ1~ eslado!;
c m\micil~OS brnsilciros ''''n c0mo pano de fundo a re<:essão
econômica 'l'''' areta o paí, des·
de O scgm ldo _nesrre de 201 4.
No <m(I do Rio, a cri", '~1 I'ctrobrn. ~ \UII ingrediente adicional
lia d<.~c";~ das cotU"" pIlbUm<. Nos oilo prIr\"'ÍIOS meses de
20 16. " re<('Í,a rum 1'I)1lI'ies des·
l",nOOl\ 43% em relaçao a igual
j .... íodode2014.1<l a roo.';mcom
PartldJ>'lÇÓeS Especiais (1'&) de
pelróleo des:!boo 68% emre "'....
reiro e agosto de 20 14 e jaoeiro e
agoslo de 20 16. A arrecaJação
com o ICMS (prillcipal lriblllo
tsladU31) fiOXl "'lá...l, 00 redor
de I\S 20.11 billtôes. Os ,lados 10'10
da Sec1eLlria de Ru,,,~!a.
- A f\:rrobrns ,e\1I \ll1~1 e llOr·
me cadeia de fornecedom. 00
Rio. Com a paraJisaçao de proje'os e S\ISj"""'~O tle COlllrmo~
ess3S empresas fomlll iml'~c~1·
das, afe'ando a arre<adação de
I C~ I S. Além disso. a arrecadaÇao "om ro)"ltico caiu forlemenle - ,,-",plica O esl'eci"lis'~
cru fol~"JÇas p"lbllcas e 1"'S<]ul·
sador do Ipea Rodrigo Orair.

num inen,e, poi s a LRf lallt ·
bé", impõe li",i'e. para esSa
grande! io@o&lobo.com,br
rubrica, o gaSlo 1O,~1 CO m
pes.oal - i nch,1 ndo a'i,·os e
e-slOnro do Ilrni'e de endi,i ·
inali"Q!;, sa11"0 algum as e.ce ·
damen,o e<l,l>elecido pela Lei
çôcs, e funcionários de ,odos
de lIes llOnsabilidade Fiscal
oS podere. - n~o pode .upe·
(LIIF) ,,,i ooml,romcler ainda
rar 6O'Jó da receila corrente líquida. E", abril, <) Rio destimais a lá reduzida cap"cidade
de
'lIu"I1I0 do Es,ado do
na"a 4U,," dn ,ecei,a para pa .
gar funcionários, aposen!,, _
1110. Se o g<:I'I'er,lO esL,d"al,\;IO
do. e l'en,ioni .. ~s, Três eslaregularizar es.a .i'uaç~o a,~
agos,o de 20 18, a lei Impede
dos (Acre. Toca ntin s e Paraíque ele rece]}., lrall.feréncia.
ba) desres]> e i~a .. am o ICIO,
confor ",e Info,maçôu pres,.oI",11:1rias da União a,,, 'Iue se
l1le n<juadte no< limiles legais.
'adas ao Tesouro NaCional.
Essa. l",n,furénria. OOI,siS1<'fIl,
~ lu ilO. c stados, ]>or<llll, se "abaskam'-"11e, em co,,,";;,,,ios firlem de brec ha . na lei para illnar a reccila, e acaba", apremados com a Uni30 p"'" receber recUfSQS para obtas e pro·
Se lll ""do dese", I,e n ho ",,, .
Ihor do 'lU" o real.
gnlllL1S sociais. pot e"""'I"o.
- A .uspeusão de coIII'ê"iQ!;
- Os "$la dos fa~ell\ urlta
conl abilidade criati,·a. Por is" feIa direlamente a ""pacidade de inve.,imenlo - afi rma
'0, ""'" sempre os numeros
Wagner Olh'eira, peS<juisador
silo o '1"e são _ ",,,,onhece Vil ·
da Dil1lloria de Análise de Pulírna da Co nce ição Pin ' o, do
ricas I>üblicas (Ila"l') da FU II ·
Ihre/ FG\'.
daçao Gelullo Vargas (fGV).
Ue acordo co m léc nlcos
,\s ",,,,sfunlncia< constilucioque acom]>a "ham as com a.
nais ,\;lo sofrem a!lernça,,_Mas
puhlicas do es."do. a liheraoS ,,"Ia""" wubéru focam IlTOi·
ção pela Un ião de Ri :1 bl ·
bidos de lomar eml"éslim"",
Ih r.es I,ara o gO"eTllo do Rio
enquanto a di,ida noo "",,",ar
honrar colll]>romi ..o. em juao I"'lamar ]>'''''isl0 em lei. No GASTO COM PESS<W. PRlOCUl'l\
lho. às .. éspera. da Olimpíaco ... do 1U0. essa resrriçOO já tslá Na Outra po,,,,, , os despesas da. adiou" TO,npi"'''I1Io des ·
"alendo, pois gOl'emo flumi · com pes~oal - da a l;" a , 31}<)· sa barreira, ~l as, s-egundu es ·
nen.e deu calo'e .. m órgãos sm"ados e pcn sionislas - do s"s ", .. SmOS ,écni co~, em de ·
multila,erais de fomenlo eslC Podcr Execu';"o aumenla- ~c",bro, o Rio já dc.. e alingir
alIO, como o nanco ["'erame'; · ram 19% na com]>araçao en ·
limi,e l'r ud " nclal l>revi<lo
cano de DesenvoM",~n'o Ire OS oi,o primeir<lS meSe S pela LRF. que e'lui,·al .. " 95!'ó
(RIO). Com is.<o. Q Tesouro Nad- deSle ano e <) meSmo l'eríodQ do lillli 'c IIIhimo da despesa
0'~11 dci.wt, de d~r a,,,1 a ,JUI'O:';
de 20 14 , alcançando 115 16,35 COIII I,,,,.oal e, 111110 ,'U arin·
fin'lI leiamen,os do esTado e, sem bllhC.c s. O cresclmen,o d3s gido, ;mpllca lima série de
l<'r a UnioooonxHII'aliSla, o<en_ des]>es •• com a folha de pa .
vedaçoos ao geSlor público.
les federn,i,'os noo conseguem ga men, o preocupa o ~o,'et ll o
_ 1\ 0 atingir e"e Ilmi,e,
1l, \I ., ,~a eo,;r_~
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,,~(I ~ cl.ra quanto iI for",a de
elUinção de carg<ls. No ente,,dim cnt o de cspedalista •. os
go,'ernos podem demitir t.rceiri~3dos, ac"hM com carg<»
comissionados e co",r gm1iflcaçOes. Os ..,rvidores conc",DI FICULDADE PARA CORTES
A ex"mplo das pllniçOe. para ""dos 'Iue já tenham cumprido
q"e", r(>I"l>e o Iim;r. de e,~!i"l·
os' áglo I' ro!.>atórl" _ pra~o
damerllo, a LRF 'amlx'm P'"'~ para ga nhar estabilidnde SUSI", ,,.ilo ,bs 'r;'nsfcr.!ncias
pudeIH "'r diSI",nsad"s.
,·oluntária. e proibição para No lIio, o praw é de tres anos.
O. espe cialistas recollhecontrataçao de
empré>!inWS. O 1''''',0 para inicio das ceIH. porém. que há pouc" .-sI""'í«>es, poré,,~ ~ mais aper· pa~" para OOJlOS na folha. uma
tndo: oito meses" ,lãu 12 me · "e-L 'I"e piso de boa I",,,e do
ses. como '10 raso do telo da di· funcionalismo está atrelado ao
,·ida. Enq"anto esth'erem aci · ""Iário m{!limo.
ma do lir"i'e, os go-.'e",,)S não
- Há p"uca '"nllohra para
l>Odem t\d",ilir I10V<>S r"ndo"á · COrte de gaSlO' COIH I"'ssont. O
rios "<"1" pagar bom eJ<tl1>. Tam- g(l\'ernador 'Cm ingcre"c!a SQMm são barrados os reajustes bre (I orçamento do lOxecuti,....
""Iariais, a não ser os I"e,;.too ~ po«i\·,,1 fazer uma costura
po);,ica para que sejam elimiem (un'mto.
Pam \'ol'm aos li",it~.. Iet:ais. nados C>lrgos nO Legisla' i,·o 011
é permitido red"úr a jornada nO Judidário. mo, isso 1100 dede trabalho, com diminuição pende npe nas da ,·olltad. do
I"oporeiona Idos ""Iár""'. e ex_ governa nte _ ressaltn OHl'ei_
tinsui. cargos e funções. A lei <a. da DaapIFG\'. _

e.tado já n~o pode mais r~a
jn.tar salário. nem contratar
servidorc . - explicou uma
for". 'lu. acompanha as
co"t3~ do OSt3<l0.

N
A suspensão de
convênios afeta
diretamente a

capacidade de
investimento·
W",Mr OU ... lra
PesqyisadOf da o;retOfia de
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