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Rio de Janeiro vai cortar salário e jornada  
 
Por Cristiano Romero  
No pacote de medidas que o Ministério da Fazenda negocia com o governo do Rio de 
Janeiro consta a redução da jornada de trabalho e dos salários dos funcionários públicos 
estaduais. Os gastos com pessoal ativo e aposentados consomem atualmente 90% da 
receita corrente líquida do Estado.  
 
Entre 2009 e 2015, realizouse uma verdadeira farra dos salários nos governos estaduais. 
Dados do Tesouro Nacional mostram que a mediana do crescimento real dos gastos com 
pessoal, no conjunto dos 26 Estados e o Distrito Federal, foi 39,5%. O Rio de Janeiro está 
no extremo dessa conta: no período, foi o que mais aumentou, em termos reais, essa 
despesa  70%!  
 
Luiz Fernando Pezão (PMDB), governador fluminense eleito em 2014, não tem o direito de 
reclamar. Ele foi quem mais elevou a despesa com pessoal depois de assumir o cargo em 
2015: 20% em termos reais. Governado pelo petista Fernando Pimentel, o Estado de 
Minas Gerais, também virtualmente quebrado, foi no mesmo caminho ao aumentar o gasto 
com funcionários em pouco menos de 20%, em termos reais, em 2015.  
 
“Estado do Rio foi o que mais aumentou gasto com pe ssoal” 
 
Notese que essa irresponsabilidade com o dinheiro público foi cometida já em meio à 
terrível crise econômica pela qual o país atravessa. Isso mostra que ainda falta 
institucionalidade a uma área vital da economia brasileira: o controle das finanças públicas.  
 
Como não podem demitir, os atuais governadores serão obrigados a cortar cargos 
comissionados, dispensar servidores não concursados e reduzir salário e jornada dos 
concursados. Numa situação como essa, o ideal seria ter à mão a possibilidade da 
demissão, mas a Constituição assegura aos funcionários públicos estabilidade  na 
verdade, a demissão é possível, mas as condições para tanto praticamente a inviabilizam.  
 
O atual governo entende que, em caso de calamidade financeira, o corte de salário e 
jornada é possível e, no caso de Estados como o Rio de Janeiro, necessária. Uma vez 
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adotada, a flexibilização das regras servirá para todos os entes da federação e não apenas 
para o Rio. Provavelmente, poderá ser usada apenas em períodos como o atual, de crise 
fiscal aguda.  
 
Outra decisão que constará do acordo com o governo fluminense será a elevação da 
contribuição previdenciária dos funcionários públicos, fixada hoje em 11% do salário bruto. 
Além de confirmar essas medidas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou ao 
titular desta coluna que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) não será 
federalizada.  
 
O compromisso que o governo fluminense assumirá com a União, dentro do acordo de 
recuperação fiscal que está sendo negociado, é privatizar a empresa. O processo de 
venda da Cedae ficará a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). O governo estadual acredita que possa levantar R$ 5 bilhões com o 
negócio. A privatização é uma das contrapartidas exigidas pelo governo federal no 
processo de recuperação fiscal. Há outras exigências.  
 
Pelo acordo, o Estado do Rio ficará alguns anos  possivelmente, três ou até cinco  sem 
pagar os juros da dívida com a União e outras instituições federais. O governo estadual 
desembolsa anualmente algo entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões para honrar o serviço da 
dívida. Com o acerto, o pagamento de todas as dívidas com o setor público será 
suspenso.  
 
O governo do Rio opera hoje com um déficit anual de R$ 19 bilhões. A principal fonte de 
receita do Estado  os royalties da produção de petróleo  está comprometida até 2022 
porque o governo antecipou essa receita nos últimos anos junto a investidores 
estrangeiros.  
 
O ministro Henrique Meirelles informou que pretende concluir hoje a negociação dos 
termos do acordo com o Rio. Os próximos passos serão obter a aprovação do presidente 
Michel Temer e a homologação do acerto no Supremo Tribunal Federal (STF). "Vamos 
submeter o acerto ao Supremo para ter segurança jurídica e evitar contestações adiante", 
comentou Meirelles.  
 
A participação do STF é fundamental. Em entrevista a Zínia Baeta e Adriana Aguiar, da 
Editoria de Legislação do Valor, Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito 
Administrativo da USP, disse que a possibilidade de redução dos vencimentos é polêmica 
porque o inciso XV do artigo 37 da Constituição assegura a irredutibilidade dos salários 
aos funcionários públicos, a não ser em casos excepcionais.  
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Como o Estado do Rio decretou calamidade financeira, essa pode ser considerada uma 
situação excepcional. "Mas, provavelmente, os servidores públicos questionariam a 
redução de vencimentos na Justiça com a alegação de que isso contraria a Constituição 
de 1988, a depender do texto da lei do Estado do Rio", observou Oliveira.  
 
Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito Administrativo da FGVSP, explicou que 
dispositivo do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que possibilita a redução 
temporária da jornada de trabalho e de vencimentos, foi julgado inconstitucional, pelo STF, 
em 2007.  
 
De acordo com ele, para colocar em prática um plano de redução de jornada e salários 
seria necessário que o Supremo voltasse atrás naquela decisão, concedida por meio de 
liminar.  
 
A crise fiscal dos Estados também faz parte da herança maldita do governo Dilma 
Rousseff. Em 2013, já percebendo que a Nova Matriz Econômica, que prometeu aos 
incautos derrubar os juros na marra, desvalorizar a taxa de câmbio para estimular as 
exportações e usar o Estado como indutor do crescimento, não estava dando certo, Dilma 
e seu ministro da Fazenda, Guido Mantega, decidiram liberar os governos estaduais do 
cumprimento da meta de superávit primário.  
 
A esperança era que, sem as amarras da União e com mais dinheiro em caixa, os 
governadores aumentassem os investimentos, ajudando a movimentar a economia. Os 
investimentos, de fato, cresceram, mas não a ponto de evitar a tragédia vivida pela nação 
desde 2014.  
 
O que se viu naqueles dois anos e também em 2015 foi o vertiginoso aumento das 
despesas dos Estados com pessoal.  
 
O exemplo que eles tinham, de fato, não era bom. Em 2009, ano em que o Brasil passou 
por uma rápida recessão em decorrência da crise financeira mundial, o governo Lula 
achou por bem turbinar os reajustes salariais do funcionalismo público federal, alegando 
tratarse de uma política anticíclica para ajudar a tirar o país da crise... Cristiano Romero é 
editorexecutivo e escreve às quartasfeiras Email: cristiano.romero@valor.com.br 
 
 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 11/01/2017)  
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Mais de 1,7 milhão de empresas criadas em 10 meses de 2016 
 
São Paulo - Entre janeiro e outubro de 2016 foram criadas 1.702.958 novas empresas no 
Brasil, o maior número para o período desde 2010, de acordo com o Indicador Serasa 
Experian de Nascimento de Empresas. Trata-se de uma quantidade 0,7% superior ao 
registrado nos mesmos dez meses de 2015, quando ocorreu um total de 1.691.652 
nascimentos, conforme o levantamento divulgado ontem. Em outubro de 2016, porém, 
houve queda de 1,8% nos novos empreendimentos em relação ao mês anterior: o 
indicador apontou a criação de 159.991 novas empresas, número menor que os 162.979 
de setembro de 2016. 
 
De acordo com os economistas da Serasa Experian, apesar de o período entre janeiro e 
outubro de 2016 apresentar um número recorde de novas empresas criadas no país, 
determinado pelo chamado empreendedorismo de necessidade (com a destruição de 
vagas no mercado formal de trabalho, pessoas que perderam seus empregos estão 
abrindo novas empresas visando a geração de alguma renda, por conta das dificuldades 
econômicas atuais), já é possível observar tendência de desaceleração na criação de 
novos negócios.  

Por porte, o número de novos Microempreendedores Individuais (MEIs) nascidos nos dez 
meses do ano passado foi de 1.344.539, contra 1.290.204 no mesmo período de 2015, 
alta de 4,2%. As Sociedades Limitadas registraram criação de 148.017 unidades, uma 
queda de 12,4% em relação ao intervalo anterior, quando 168.894 empresas surgiram. 

A criação de Empresas Individuais caiu 21,1%, a maior queda entre as naturezas jurídicas, 
com um total de 113.237 novos negócios entre janeiro e outubro de 2016; de janeiro a 
outubro do ano passado, o número havia sido de 143.506. O nascimento de novas 
empresas de outras naturezas teve alta de 9,1%, com 97.165 nascimentos nos primeiros 
dez meses do ano, contra 87.600 no mesmo período de 2015.  

Por setor, Serviços continua sendo o mais procurado por quem quer empreender: um total 
1.068.965 novas empresas surgiram neste segmento entre janeiro e outubro de 2016, o 
equivalente a 62,8% do total. Em seguida, 487.142 empresas comerciais (28,6% do total) 
e, no setor industrial, foram abertas 142.011 empresas (8,3% do total). Além disso, o 
Sudeste segue liderando o ranking, com 883.219 novos negócios abertos em dez meses 
de 2016. 

Da redação 
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Construção deve cortar 1 milhão de empregos 
 
Resultado será batido ainda no primeiro trimestre d este ano, e leva em conta a redução frente aos 
postos vistos em 2014; para o Sinduscon, auxílio do  governo é fundamental para frear demissões 
 

 
São Paulo - Os canteiros de obras por todo País devem eliminar 1 milhão de empregos 
antes do final do primeiro trimestre deste ano, quando comparado a outubro de 2014. O 
resultado leva em conta um levantamento do Sindicato da Construção (Sinduscon) e 
aponta a necessidade de estímulos do governo para reaquecimento do setor. 
 
Em novembro do ano passado, o nível de emprego na construção caiu 2,20% ante a 
outubro, a 26ª queda consecutiva. Em 12 meses o saldo negativo é de 437 mil postos de 
trabalho (-14,5%) deixando o estoque de trabalhadores no setor em 2,582 milhões. Em 
outubro de 2014, primeiro mês de queda, o estoque era de 3,57 milhões. 

Nos primeiros onze meses do ano houve corte de 461.849 vagas. Desconsiderando efeitos 
sazonais*, foram fechadas 26.917 vagas em novembro (-1,04%). Os dados são da 
pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 
(SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), com base em 
informações do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). 
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O agravamento do desemprego na construção em novembro, com o fechamento de mais 
de 58 mil postos de trabalho, já era esperado, segundo o presidente do SindusCon-SP, 
José Romeu Ferraz Neto. "Além da queda contínua no volume de obras, os dois últimos 
meses do ano sazonalmente se caracterizam como um período de redução do nível de 
emprego no setor, pois muitas obras são concluídas e novas serão iniciadas somente no 
ano seguinte", afirma. 

O que preocupa o presidente do SindusCon-SP, entretanto, é a continuação da queda dos 
indicadores de atividade dos segmentos antecedentes de novas obras: preparação de 
terrenos e engenharia e arquitetura, que em novembro caíram 3,73% e 1,87%, 
respectivamente. "Trata-se de um claro sinal de que o volume de novas obras continuará 
se reduzindo nos próximos meses, o que deverá desempregar ainda mais gente no setor 
da construção. Precisamos urgentemente de medidas emergenciais e mais reformas 
microeconômicas para reverter esse cenário", diz. 

De forma similar pensa o consultor independente e engenheiro Marcelo Pontual. "Acredito 
que até o final do primeiro trimestre deste ano marcaremos a eliminação de 1 milhão de 
postos. O número é assustador, já que o setor é tão importante para a economia brasileira. 

Por ramo de atividade dentro da cadeia da construção, no acumulado do ano, sobre um 
ano antes, o segmento imobiliário teve a maior queda (-17,66%), seguido por preparação 
de terreno (-14,77%). 

De acordo com o levantamento, a deterioração do mercado de trabalho afeta quase todas 
as regiões do Brasil, sendo que os piores resultados foram observados no Norte (-3,71%) 
e no Centro-Oeste (-2,67%) (veja no gráfico). 

Paula Cristina 

 
 

Bauru cede terreno para expansão de empresa que pod e gerar 
1,2 mil vagas 
 

Companhia de serviços de telecomunicações TEL está instalada em um espaço conjunto de 8 mil 
metros desde 2004; obra na nova área, com 5 mil met ros, deverá começar no segundo trimestre 
 

Bauru - O prefeito de Bauru, Clodoaldo Gazzetta, assinou o termo de concessão de uma 
nova área no município para a empresa TEL Telecomunicações. O terreno será utilizado 
para a construção de área administrativa e pátio da companhia, contemplando, assim, seu 
processo de expansão. O acordo foi firmado na última segunda-feira, com a participação 
da secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda de Bauru, Aline Fogolin. 
Ela enfatizou o impacto esperado do projeto sobre o mercado de trabalho na cidade. A 
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expectativa com a ampliação das instalações da companhia é da geração de 1,2 mil novos 
empregos, além de incremento nas receitas municipais. 
 
Durante o encontro com o prefeito, o sócio-proprietário da TEL, Paulo Girio, afirmou que, 
apesar da crise econômica que o Brasil atravessa, a empresa está engajada no 
desenvolvimento de trabalho com tecnologia e digitalização e vem atuando no sentido de 
superar as dificuldades enfrentadas pelo País. Atualmente, a TEL ocupa dois terrenos em 
Bauru que, juntos, somam cerca de oito mil metros quadrados. A nova área cedida pela 
administração municipal chega quase a cinco mil metros quadrados. As obras deverão ter 
início no segundo trimestre, disse Girio. De acordo com a prefeitura de Bauru, o 
faturamento da companhia já a coloca hoje entre as maiores arrecadadoras de ISS no 
município, além de ter grande participação em projetos sociais. 

Mercado de telefonia 
 
Em 2014, a empresa reunia em seu quadro de colaboradores cerca de 10 mil funcionários, 
sendo que aproximadamente 10% do total exerciam atividades na filial de Bauru. A TEL, 
que contabiliza em sua história mais de 20 anos de existência, tem como atividade 
principal a manutenção de estações e de redes de telecomunicações. A companhia tem 
operações no Brasil, Argentina, Chile e Espanha, tendo como seus principais clientes 
operadoras de telefonia e TV a cabo. Em Bauru desde 2004, a TEL mantém ainda 24 
escritórios operacionais em território nacional. Segundo a empresa, o faturamento total no 
País em 2015 foi de R$ 970 milhões e em 2016 deve ficar na casa dos R$ 900 milhões. 
Em Bauru está centralizada toda a operação e arrecadação da empresa no Estado de São 
Paulo. 
 
Novos contratos 
 
Recentemente, a companhia fechou um novo contrato de prestação de serviços com a 
operadora de telefonia TIM, com três anos de vigência. O acordo prevê a implantação de 
redes de fibra óptica de Longa Distância (LD) e Metropolitanas (Metro), além da 
continuidade do contrato de manutenção de redes FO na cidade do Rio de Janeiro. O 
trabalho abrange as regiões do Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Hoje, a TEL está 
localizada na Rua Aparecida, ao lado da rodoviária, onde já havia recebido em Concessão 
de Direito Real de Uso duas áreas. A nova área está situada no mesmo quarteirão onde a 
empresa já está instalada. O site da empresa informa que, considerando o total de 
operações em todas as áreas de atuação, já são 33 mil km de fibras instaladas, 6 milhões 
de acessos de planta externa, 6 milhões de terminais de planta interna e 7 mil sites de 
telefonia móvel. Anna Maria Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: DCI dia 11/01/2017)  


