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Um pacote, opiniões distintas
Além de consertar finanças públicas, é preciso 

consertar a ética de gastar com servidores públicos

Governo não irá 
recuar do pacote 
encaminhado 
à Assembleia

Assunto que ganha as rodas de conversa, 
os debates e mobiliza classes de 
trabalhadores. O pacote de mudanças 
proposto pelo Governo Estadual 
repercute sobretudo pelas possíveis 
alterações no plano de carreira do 
magistério e do funcionalismo. 

Contrários à medida, milhares de 
professores estão paralisados, 
protagonizando uma das maiores greves 
já vistas. Servidores da segurança pública 
também chegaram a cruzar os braços. A 
tentativa incessante é de pressionar por 
ajustes no pacote ou até mesmo uma 
reprovação na Assembleia Legislativa. 
O resultado, porém, é incerto. A partir 
de 17 de dezembro é que o pacote deve 
trancar a pauta dos deputados. Até lá, 
seguem as especulações, as opiniões e as 
justificativas prós e contras às mudanças.

Na busca de apresentar essas 
opiniões, o Grupo Arauto encaminhou 
questionamentos ao atual governo, bem 
como aos governadores gaúchos da 
última década. A assessoria de Eduardo 
Leite respondeu via internet. José Ivo 
Sartori, que foi candidato oposicionista 
na última eleição, preferiu não comentar. 
A assessoria de Tarso Genro comunicou 
no início da tarde de ontem que por 
questões de agenda não conseguiu se 
reunir com o petista para formular as 
respostas. Já Yeda Crusius conversou 
com a reportagem por telefone. Preferiu 
não analisar o texto do pacote, mas 
pontuou da necessidade de reforma nas 
finanças e projetou o Rio Grande do Sul 
nos próximos 10 anos.

Entre janeiro e 
agosto de 2019, de 
todas as despesas 
liquidadas do Estado, 
mais de 82% foram 
destinadas para pagar 
salários e os encargos 
sobre a folha.

O RS tem a maior 
proporção de 
servidores inativos 
e pensionistas em 
relação aos servidores 
em atividade. Há 1,63 
servidor inativo ou 
pensionista para cada 
servidor trabalhando.

O conjunto de 
medidas que o 
Governo propõe 
tem, ao longo dos 
próximos 10 anos, 
capacidade fiscal de 
reduzir em até R$ 
25,4 bilhões os gastos 
com pessoal.

Se nada for feito, o 
Estado chegará ao 
final de 2020 com 
um rombo de R$ 5,2 
bilhões no orçamento.

Também ao final de 
2020, as alíquotas de 
ICMS, hoje majoradas, 
retornam aos 
patamares anteriores. 
Isso representará 
cerca de R$ 3,5 
bilhões a menos na 
arrecadação.

*Dados repassados
pelo Governo do RS.

Pacote de Eduardo Leite mexe no plano de carreira do funcionalismo

Yeda Crusius destaca a necessidade de ajustes nas finanças do RS
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Yeda Crusius governou o Rio 
Grande do Sul entre 2007 e 2010. 
Economista por formação, melho-
rou as finanças do Estado, mas 
teve um revés durante o mandato. 
Em dezembro de 2009, o Piratini se 
preparava para levar à votação um 
pacote com mudanças envolvendo 
professores e policiais militares - se-
melhante ao de Eduardo Leite. Com 
forte pressão e ameaça de greve, o 
governo acabou recuando.

De lá para cá, a situação econômica 
segue conturbada e, segundo Yeda, 
que é do mesmo partido de Leite, fica 
cada vez mais claro de que é preciso 
fazer ajustes no modo do governo 
gastar. “E pegando por grandes 
blocos de despesa, o dos servidores 
aposentados é o que indica que se não 
mudar vamos entrar em uma crise, 
como Grécia e Portugal”, comenta 
ela, lembrando que nesses países, nos 
últimos dois anos, houve manifesta-
ções de rua, inclusive com mortes.

Esse cenário ela não pretende ver 
no Rio Grande do Sul. Então, pontua 
da necessidade de mudar direitos que 
eram de uma época e que agora pre-
cisam ser substituídos. Para ilustrar, 
comenta das modificações feitas em 
Portugal e que têm atraído brasileiros. 
“Portugal revisou o modo de gastar 
dos governos centrando em valorizar 
os novos direitos, que são o direito 
ao desenvolvimento (pai de todos), 
à estabilidade e à segurança”, explica.

Embora não analise os textos de 
Eduardo Leite no pacote, Yeda desta-
ca que o Estado está em emergência e 
que o objetivo final, em seu modo ci-
dadão de ver, é de que é preciso fazer 
um conjunto de finanças públicas que 
garantam dignidade às pessoas  e uma 
sociedade mais justa e menos violenta.

E esse conjunto, frisa ela, poderia 
envolver mais do que o Executivo. 
“Por que não mexer nos servidores 

“

O Governo do Estado encami-
nhou para a Assembleia na primeira 
quinzena de novembro o pacote 
da reforma. São oito projetos que 
incluem alterações em benefícios 
do magistério, forças de segurança, 
como Brigada Militar, Polícia Civil, 
Susepe e IGP, e servidores civis. De 
lá para cá, vem enfrentando duras 
críticas. No entanto, reitera firme-
mente da necessidade das alterações, 
apontando que o Rio Grande do Sul 
tem uma das piores condições fiscais 
do Brasil. 

E destaca, ainda, que todos os 
esforços já realizados, como privati-
zação de empresas, parcerias públi-
co-privadas (PPP), adesão ao Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF), entre 
outros, não devem ser suficientes 
para alcançar o equilíbrio fiscal se o 
Governo não agir sobre aquilo que 
mais impacta no orçamento do Esta-
do: gasto com pessoal (veja números 
ao lado).

Para virar esse jogo, segundo o 
Governo, é preciso atacar o problema 
na raiz, por mais amargo que seja. “É 
preciso modernizar a legislação so-
bre carreiras dos servidores e aplicar 
no Rio Grande do Sul as novas regras 
previdenciárias do setor público. 
E deve ser agora. Caso contrário, a 
situação ficará mais dramática”.

VÃO MEXER NO PACOTE?
Com quase quatro anos de salários 

pagos com atraso, entre outras dívi-
das que perduram, o Governo diz 
que é muito estreita a margem para 
alterações nas propostas e esclarece, 
por exemplo, que hoje a folha do 
Estado cresce de forma vegetativa,  
independentemente do crescimento 
da economia e da arrecadação. “O 
desemprego aumentou, a renda do 
trabalhador caiu, a recessão entre 
2015 e 2016 chegou a 8% e, mesmo 
assim, o custo da folha aumentou”, 
detalha. “Isso é um sintoma de uma 
estrutura nas carreiras que não se 

sustenta e que deve ser revisada. Caso 
contrário, a situação de quatro anos 
de salários atrasados pode piorar”, 
acrescenta.

A declaração de Eduardo Leite - e 
ele tem reiterado isso - é que para 
“uma situação dramática não há 
solução simpática”. Além disso, o 
Governo garante que não irá recuar 
da proposta, como ocorreu em 2009 
na gestão Yeda Crusius, sobretudo 
porque “prosseguir na atual situação 
é penalizar não somente o funcio-
nalismo, mas a sociedade como um 
todo, que paga seus impostos e não vê 
o Estado lhe devolver minimamente”.

do Legislativo e do Judiciário, que 
nem salários parcelados têm?”, in-
daga. “Além de consertar finanças 
públicas, é preciso consertar a ética 
de gastar com servidores públicos. 
Todos devem ser iguais perante a lei”, 
sublinha ela, que pontua que quem 
analisará esse pacote precisa olhar 
para isso. “Tem que, na verdade, ir 
consertando as coisas do emergencial 
(não pagamento do salário em dia, 
por exemplo) até a estabilidade ou 
a sustentabilidade da população em 
ter serviços públicos universais com 
cada vez mais qualidade”, acrescenta. 

O RIO GRANDE
NA PRÓXIMA DÉCADA
“O futuro é incerto”. São com es-

sas palavras que a tucana responde 
a pergunta de como visualiza o Rio 
Grande do Sul nos próximos 10 anos. 
“Mas, olhando o presente, eu já vejo a 
situação escabrosa das finanças públi-
cas”, diz. Para reverter esse cenário, a 

ex-governadora acredita que o Estado 
precisa apostar em uma construção 
coletiva. Em um tripé: governo, 
sociedade civil e empresas. “Se os 
governos não estão conseguindo dar 
conta de aproveitar o potencial que o 
Rio Grande do Sul tem, é a sociedade 
civil inteira que tem que acordar para 
a responsabilidade”, pontua.

Em sua gestão, lembra Yeda, foi 
criado o Programa de Prevenção à 
Violência (PPV), nesse modelo de 
construção a várias mãos. “Somei 
primeiro, segundo e terceiro setor 
e identificamos que a violência era 
uma emergência. Fizemos juntos e é 
um programa reconhecido por todos 
com os melhores resultados”, obser-
va ela que encerra salientando que o 
modelo foi testado e está disponível, 
faltando apenas articulação para que 
os três setores juntos trabalhem para 
sair desse caos que o Rio Grande do 
Sul está.


