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O governo federal constituiu 
ontem (26) grupo de trabalho 
para implementar ações nas 
áreas sociais de cultura, turismo 
e esporte que contribuam para 
o desenvolvimento no Rio de 
Janeiro. A proposta é incentivar 
a geração de emprego e renda, 
de acordo com o ministro da Cul-
tura, Sérgio Sá Leitão. O grupo 
é integrado pelos ministérios da 
Cultura; de Desenvolvimento So-
cial; e Embratur. A coordenação 
é do ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, 
Moreira Franco.

Segundo o ministro da Cultura, 
a ideia é que sejam elaboradas 
ações de curto prazo com impac-
to imediato. Como exemplos de 
atividades que podem integrar 
o plano, Sá Leitão citou a elabo-
ração de calendários esportivo e 
de eventos no Rio.

Na próxima segunda-feira 
(31), integrantes das pastas vão 
apresentar as propostas de ações. 
A ideia, segundo Sá Leitão, é que 
o plano seja executado de forma 
integrada entre o governo federal 
e os governos estadual e munici-
pal do Rio de Janeiro. O ministro 
informou que vai buscar também 
o apoio da iniciativa privada.

Sá Leitão lembrou que já exis-
tem ações do governo federal 
para a área de segurança pública 
no Rio de Janeiro e que o grupo 
formado hoje, com atividades 
previstas na área social, vai  
complementar a atuação feita 
em outras áreas. “É um programa 
que está sendo construído com 
ações integradas, que de um lado 
envolvem a questão segurança e 
do outro, questões relacionadas 
à geração de emprego e renda e, 
portanto, a retomada no desen-
volvimento no Rio”, disse.

Participaram da reunião, além 
de Moreira Franco e Sá Leitão, 

Governo federal vai 
elaborar plano de ajuda 

ao Rio na área social

os ministros do Desenvolvi-
mento Social, Osmar Terra; do 
Esporte, Leonardo Picciani; o 
presidente da Embratur, Vinícius 
Lummertz, um representante do 
Ministério dos Transportes e do 
Turismo.

O ministro da Cultura, Sér-
gio Sá Leitão, reafi rmou que o 
governo federal fará o esforço 
necessário para garantir recursos 
para o desfi le do carnaval de 2018 
das escolas de samba do grupo 
especial do Rio de Janeiro. A 
ideia é buscar recursos em fontes 
como a iniciativa privada, leis 
de incentivo e orçamento. As 
escolas querem a reposição de 
cerca de R$ 13 milhões que foi 
cortado pela prefeitura do Rio.

“O valor que foi colocado pelas 
escolas foi esse, então, agora 
vamos ver de que forma conse-
guiremos compor esses recursos. 
Acho importante reunir recursos 
da iniciativa privada, recursos 
incentivados em nível federal, 
estadual, municipal e, even-
tualmente, também, recursos 
orçamentários que poderão vir 
de áreas correlatas, não apenas a 
cultura, mas o turismo também”, 
disse após participar de reunião 
na Secretaria-Geral da Presidên-
cia para tratar da criação de um 
grupo de trabalho com ações 
para o Rio de Janeiro (ABr).

Ministro da Cultura, 
Sérgio Sá Leitão.
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“O que está em lista para ser estudado é a prorrogação 
desses reajustes concedidos no ano passado e visando 
prazo maior. A cada início do ano [até 2019], está 

previsto um reajuste. O que se pode discutir é postergação de 
um reajuste aprovado por lei. Em alguns meses, algum período. 
Essa é a hipótese sobre adiamento que pode ser estudada nes-
ses termos”, declarou a secretária ao explicar o défi cit primário 
recorde de R$ 19,8 bilhões em junho.

A secretária não especifi cou se o adiamento seria apenas por 
alguns meses ou se os reajustes previstos seriam pagos no ano 
seguinte. Ela reforçou que a equipe econômica tem o compromisso 
de cumprir a meta fi scal de défi cit primário de R$ 139 bilhões 
em 2017 e de R$ 129 bilhões em 2018.

“Temos restrições para cumprir as metas e elas são importantes. 
Elas não existem por si só. Existem para assinalar convergência 
a um resultado fi scal melhor num futuro próximo e num futuro 
a longo prazo”, declarou Ana Paula.

No primeiro semestre, a despesa de pessoal cresceu 11,3% 
acima da infl ação ofi cial pelo Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). De acordo com a secretária, a expansão 
foi impactada pela antecipação de R$ 20,3 bilhões em maio e em 
junho. Ela disse que os gastos com o funcionalismo federal devem 
encerrar o ano com expansão de 6% acima do IPCA porque, nos 
próximos meses, o ritmo de crescimento tende a diminuir.

Reforços
A secretária do Tesouro reafi rmou o compromisso da equipe 

econômica com o cumprimento da meta fi scal de défi cit primário 
de R$ 139 bilhões para o Governo Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco Central) em 2017. Ela disse que a 
meta é ousada, mas possível de ser alcançada.

Ana Paula disse não haver um "plano B" caso o governo não 
consiga fazer, antes do fi m do ano, o leilão de renovação de con-

Governo pode adiar reajuste 
a servidores federais

em 2018, diz secretária
Os reajustes ao funcionalismo público federal previstos para o próximo ano podem 
ser adiados, disse ontem (26) a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. 
Segundo ela, nenhuma decisão ainda foi tomada, mas a medida pode ser discutida 
dentro do programa de revisão de despesas obrigatórias

cessões de hidrelétricas e de óleo e gás que reforçarão o caixa para 
reduzir o contingenciamento (bloqueio de verbas), que chega a 
R$ 45 bilhões neste ano. Ela negou que o governo tenha estudos 
sobre novos aumentos de impostos depois de elevar o Programa 
de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofi ns) sobre os combustíveis.

“Não existe plano B. Trabalhamos organizados em função de 
normas e agendas. Não temos estudos sobre impostos e queda 
maior de incentivos fi scais no segundo semestre. Sobre 2018, não 
tem nada específi co que eu possa trazer para você”, declarou.

Em relação à decisão que suspendeu o reajuste dos tributos 
sobre a gasolina, o óleo diesel e o etanol, o desembargador Hilton 
Queiroz, presidente do TRF-1, derrubou ontem (26) a decisão 
judicial que havia suspendido o aumento no preço dos combustíveis.

Com a decisão,  volta a valer o decreto do presidente Michel Te-
mer que elevou a alíquota de PIS/Cofi ns sobre a gasolina, o diesel e 
o etanol. Hilton Queiroz atendeu a recurso da Advocacia Geral da 
União (AGU), que representou o governo federal no Judiciário (ABr).

Secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi.
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