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Sem receber, servidores tentam invadir
Palácio durante protesto
Manifestantes entraram em confronto com PMs. Trânsito parou

-RIO E BRASÍLIA- Em ato organizado pelo Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Rio (Muspe),
mais de 200 funcionários estaduais estiveram, ontem, em frente ao Palácio Guanabara, na tentativa de
conseguir uma previsão sobre quando os salários em atraso serão pagos — os meses de maio e junho, além do
13º de 2016 estão pendentes. O protesto começou de forma pacífica, às 13h, mas terminou em confusão. Ao
receberem a confirmação de que não seriam recebidos por nenhum membro do alto escalão, um grupo tentou
invadir a sede do governo. Agentes da Polícia Militar que faziam a segurança reagiram utilizando spray de
pimenta e bombas de efeito moral.

Desespero. Sem salários, servidores estaduais enfrentam PMs em frente ao Palácio Guanabara

A servidora Débora Lopes, técnica administrativa que há 22 anos trabalha na Uerj, foi agarrada por agentes
ao tentar furar o bloqueio dos policiais. Após muita discussão entre policiais e manifestantes, ela foi liberada.

— Estamos há três meses sem salários, sem dinheiro para comprar alimentos, remédios, para pagar nossas
contas de água e luz — desabafou a técnica administrativa. — Queremos nossos salários. Temos esse direito. E
o governo tem que cumprir com sua obrigação. PEZÃO PROMETE SALÁRIOS ATÉ DIA 21 Entre os líderes do
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Muspe, o ato foi feito com o intuito de lembrar a todos que o Rio deve três meses de salários a uma boa parte
do funcionalismo.

— Exigimos o pagamento dos salários atrasados para os aposentados, para os pensionistas e para diversas
categorias. Ninguém aguenta mais. Não é mera palavra de ordem. As pessoas estão morrendo por absoluto
abandono. Tem que ser prioridade quitar essa dívida — cobrou Marta Moraes, coordenadora do Sindicato dos
Profissionais da Educação do Estado do Rio (Sepe-RJ) e uma das líderes do Muspe.

A dívida com os salários mensais chega, hoje, a R$ 987 milhões. Com o 13º e os vencimentos de julho, fica
em R$ 2,8 bilhões. O governador Luiz Fernando Pezão disse ontem ao GLOBO que o pagamento dos salários
atrasados dos servidores será feito no dia 18 ou, no máximo, no dia 21. Ele afirmou ainda que, se conseguir
acertar os detalhes burocráticos para obter um financiamento, o acerto do 13º salário do ano passado será
feito em setembro.

Esse empréstimo depende do aval do Tesouro Nacional. Já há um acordo com a União, mas há ainda uma
negociação para firmar os termos jurídicos.

— Isso depende da operação com o Tesouro — ressaltou o governador, que estava ontem em Brasília.
A movimentação dos servidores em frente ao Palácio Guanabara resultou em problemas no trânsito. Das

13h às 16h, houve bloqueios no acesso à Rua Pinheiro Machado. Na saída do Túnel Santa Bárbara, sentido
Zona Sul, foi feito um desvio pela Rua das Laranjeiras. No sentido Zona Norte, a Pinheiro Machado ficou
fechada desde o acesso pela Praia de Botafogo. Após o confronto entre policiais e manifestantes, o trânsito foi
liberado aos poucos. A via foi totalmente liberada às 16h30m.

Impresso e distribuído por NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, EUA/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright protegido pelas leis
vigentes.

Notícia anterior Próxima notícia

javascript:showArticle('a19e13ca-1f47-4c12-b109-307c068ac719',15)
javascript:showArticle('1a2c2e32-9e58-42fc-a642-51c7501b6021',15)

