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Colnago sugere ajustes no
Orçamento ainda este ano
Por Edna Simão | De Brasília
Para evitar dificuldade na
execução do Orçamento nos
primeiros meses do ano que vem, o
ministro do Planejamento, Esteves
Colnago, afirmou ontem que o ideal
para o próximo governo seria
aprovar a peça orçamentária de
2019 ainda neste ano e com os
ajustes na estrutura - como junções
de ministérios - que o presidente
eleito, Jair Bolsonaro (PSL),
pretende implementar.
Segundo Colnago, se futuro
governo deixar para aprovar os
ajustes apenas no próximo ano,
corre-se o risco de as mudanças
ocorrerem apenas em abril devido
ao calendário do Congresso,
causando dificuldades para
ministérios e secretarias.
Em audiência pública na
Comissão Mista do Orçamento,
Colnago disse ser difícil trocar as
despesas do Orçamento de 2019
cujo pagamento está condicionado
à aprovação de um crédito especial
ou suplementar pelo Congresso
Nacional por outras. O Orçamento
prevê a necessidade de um crédito
de R$ 258,179 bilhões para que o
próximo governo não descumpra a
chamada "regra de ouro", que proíbe

a emissão de dívida pública para
pagamento de despesas correntes
como salários e aposentadorias. O
pagamento de parte da despesa do
Bolsa Família e BPC está
condicionado à aprovação desse
crédito, o que foi alvo de críticas dos
parlamentares na CMO.
O ministro ainda defendeu o teto
de gastos e disse que graças a ele é
possível estimar uma queda do déficit
fiscal ao longo dos anos. Ele disse
que o governo central deve fechar
2018 com déficit cerca de R$ 20
bilhões inferiores à meta de déficit do
ano, de R$ 159 bilhões.
Colnago previu também um
reajuste do salário mínimo no
próximo ano maior do que o
projetado anteriormente devido ao
comportamento do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (INPC). Pela
previsão do governo, o salário
mínimo saltaria de R$ 954,00 neste
ano para R$ 1.006,00 em 2019. Para
calcular o salário mínimo de 2019, a
equipe econômica considerou
crescimento de 1% de 2016 e a
estimativa de INPC de 4,2% em
2018. Colnago acredita, no entanto,
que "talvez" o INPC feche o ano
acima desse valor. Para cada R$ 1
de aumento do salário mínimo, o
impacto nas contas públicas é de R$
304 milhões.
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O que o BNDES ganha com a chegada de Levy
Com passagens em cargos públicos, novo
presidente do banco tem papel a cumprir no ajuste
fiscal

Há altos servidores públicos, funcionários ou não de
carreira, que cumprem longas trajetórias em cargos
técnicos no Estado. Mas nenhum rivaliza com o ecletismo
e a frequência com que Joaquim Levy é convocado por
governantes. Agora, por Jair Bolsonaro para presidir o
BNDES.
Secretário do Tesouro no primeiro governo Lula, na
equipe do ministro Palocci, com Meirelles presidente do
Banco Central, Levy participou do trabalho "neoliberal"
que conteve a crise de 2003 deflagrada pela própria
chegada do PT ao Planalto. Secretário de Fazenda do
emedebista Sérgio Cabral, ajustou as contas do Rio de
Janeiro, e voltou a um governo petista, de Dilma, quando
ela decidiu recuar, no segundo mandato, na destruição
fiscal que promovera. Mas não deu tempo.
A missão de Levy no BNDES não parece tão
desafiadora, mas nem por isso é desimportante. Bancado
pelo futuro superministro Paulo Guedes e também, como
este, pós-graduado pela Universidade de Chicago,
referência no pensamento econômico liberal, Joaquim
Levy serve de garantia de que o banco não será usado
como instrumento de nacionalistas ativistas do
desenvolvimento.
Mesmo que, no Brasil, esta corrente, que esteve no
poder com o lulopetismo, também tenha simpatizantes
no meio militar do próximo presidente da República.
Além de tudo, o BNDES é peça-chave no ajuste fiscal

por que passa o país, e não apenas na devolução ao
Tesourode parte do meio trilhão de reais proveniente de
dívida pública que Dilma Rousseff, de forma
irresponsável, injetou no banco. Constituiu-se uma das
manobras decisivas para o país mergulhar na crise fiscal.
Já foram estornados, este ano, R$ 130 bilhões,
providencial ajuda para conter o déficit primário. Parcela
daquela dinheirama destinou-se a subsidiar empréstimos
gigantescos a "campeões nacionais", num programa
também usado pelo lulopetismo para ordenhar dinheiro
abundante de financiamento de campanha por caixa 2.
Terminou em prisões. Os irmãos Batista (JBS) que o
digam.
Levy desinflará ainda mais o banco, criado por Vargas
em 1952 para sustentar a industrialização brasileira. Tem
seu mérito, mas serviu para também cavar rombos no
Tesouro, com o devido custo transferido ao contribuinte.
Ao menos a redução do subsídio creditício, permitida
pela queda da inflação e a troca da taxa de financiamento
de longo prazo (sai a TJLP e entra a TLP), conduzidas
pelo Banco Central de Ilan Goldfajn, são garantias de
que o desregramento pode não voltar.
Enquanto se estimula a participação de instituições
financeiras privadas neste segmento de crédito. Outra
boa notícia é que o banco, na era Bolsonaro, reativará
seu papel de promotor de privatizações, em que se
especializou nas gestões Collor e Fernando Henrique. E
nisso também não começará do zero, bem como no apoio
a projetos de infraestrutura e logística, grande carência
do Brasil. Mas terá de resistir ao lobby da indústria,
entrincheirado na Fiesp, viciada em subsídios e barreiras
protecionistas.
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Governo sugere à equipe de
Bolsonaro suspender reajustes
Documento alerta que, em 3
anos, despesas obrigatórias
poderão consumir 98% do
Orçamento

do Fundeb apenas para os
municípios que cumprirem metas de
eficiência e em um projeto de lei para
mudar o piso dos professores.

O ministro do Planejamento,
Esteves Colnago, entregou ao futuro
ministro da Economia, Paulo
Guedes, 15 documentos com
diagnósticos e propostas para o
novo governo tentar resolver a crise
nas contas públicas. O material
sugere, por exemplo, que seja
editado decreto presidencial para
impedir reajustes e correções em
programas.

O Planejamento defende também
que o novo governo amplie a
Desvinculação de Receitas da União
(DRU). Hoje, ela libera apenas 30%
do Orçamento para que o governo
gaste livremente. Os técnicos
sugerem que a desvinculação incida
sobre a seguridade social.

Propõe ainda mexer no segurodesemprego, no Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb) e no piso
salarial dos professores. Outra
sugestão é passar a desvincular
recursos, inclusive das áreas sociais,
para ter liberdade para gerir o
Orçamento. O documento alerta
ainda que, se nada for feito, em três
anos, as despesas obrigatórias —
como gasto com pessoal —
consumirão 98% de todo o
Orçamento.
MUDANÇA DE REGRAS
A equipe de Colnago trabalha na
elaboração de um projeto de lei para
mudar as regras do segurodesemprego, numa emenda
constitucional para repassar dinheiro

Apenas a arrecadação da
contribuição social do salárioeducação e as transferências para
estados e municípios seriam
poupadas. A primeira medida,
entretanto, deve ser a proibição de
reajustes.
"Nesse sentido, advoga-se por
estabelecer
por
decreto,
preferencialmente nos primeiros dias
de governo, a impossibilidade de os
órgãos setoriais reajustarem índices,
parâmetros e tabelas que possam
provocar pressão por mais recursos
orçamentários", diz o Planejamento,
que completa: "Seria necessário
realmente proibir, sobretudo em
políticas que já possuem vinculação
legal de orçar, mas que os seus
parâmetros de apuração do valor
devido ao beneficiário da política são
efetivados por meio de atos infralegais (portarias, resoluções etc.)".
(Gabriela Valente)
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Entretenimento barulhento
HÉLIO SCHWARTSMAN
O verdadeiro teste da
administração Bolsonaro será na
economia. Ou ele faz as reformas
que lhe darão fôlego orçamentário
para governar até 2022, ou
viveremos tempos conturbados. E,
enquanto o futuro presidente e sua
equipe econômica tentam se
entender sobre o que farão, o núcleo
bolsonariano vai entretendo a parte
mais barulhenta de sua base eleitoral
com pautas ligadas às guerras
culturais.
A mais visível delas é o Escola
sem Partido, que pretende vetar o
proselitismo político em sala de aula.
Ainda que se possa concordar,
abstratamente, com a tese de que
professores deveriam ensinar seus
alunos e não tentar convertê-los para
suas causas, o projeto é uma das
iniciativas legislativas mais estúpidas
que já li em minha vida.
A proposta erra no diagnóstico,
revela-se patética na terapêutica e
teria resultados quase certamente
desastrosos se implementada. Ainda
que professores, particularmente os
de ciências humanas, tendam a ter
opiniões de esquerda e por vezes as

impinjam a seus estudantes, há pelo
menos meia dúzia de problemas
muito mais graves no sistema
educacional que mereceriam a
atenção de legisladores e do
Executivo.
O que desafia mesmo a
compreensão é achar que a questão
dos limites entre ensinar e doutrinar,
que provavelmente não tem solução,
possa ser resolvida com a edição de
normas genéricas sobre o dever de
neutralidade dos professores e de
uma ridícula proibição do uso da
palavra “gênero” em toda a rede de
ensino. “Gênero”, vale lembrar, não
é um termo empregado apenas nas
temidas aulas de educação sexual,
mas também designa categorias
importantes em biologia, gramática
e teoria literária.
Em termos concretos, só o que o
projeto seria capaz de produzir são
campanhas de intimidação de
professores, que teriam o dom de
piorar ainda mais a nossa educação,
já bem fraquinha. Aliás, isso já está
acontecendo em alguns lugares antes
mesmo de a proposta ser aprovada.
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Pressão para manter cascata
federais devem ser revisados
anualmente. Por fim, cabe destacar
que a revisão dos subsídios está
devidamente prevista na Lei
Orçamentária Anual para o exercício
de 2019, tendo sido encaminhada pela
Suprema Corte ao Poder Executivo,
e está totalmente dentro dos limites
orçamentários fixados pela Emenda
Constitucional 95/2016 para o Poder
Judiciário”, disse.

O reajuste de 16,38% para
ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) e para a procuradorageral da República (PGR), aprovado
pelo Senado e que aguarda
apreciação do presidente da
República, Michel Temer, causa
embates entre procuradores, juízes e
políticos. Nos bastidores, Temer sofre
pressão para barrar o aumento, caso
contrário a conta vai sobrar para o
presidente eleito, Jair Bolsonaro. O
chefe do Executivo tem até 22 deste
mês para tomar uma decisão. Se ele
não se manifestar, o projeto aprovado
pelo Legislativo passa a valer
automaticamente.
Reportagem do Correio, publicada
ontem, revelou que a procuradorageral da República, Raquel Dodge,
entende que juízes estaduais e
integrantes do Ministério Público nos
estados não devem ter reajuste
automático, com base nos
rendimentos dos ministros do
Supremo. Para Dodge, isso pode

agravar problemas econômicos
enfrentados pelo país e comprometer
as receitas de todas as unidades da
Federação. A informação de que ela
vai propor uma arguição de
descumprimento de preceito
fundamental (ADPF) no STF para
impedir reajustes estaduais causou
mal-estar entre promotores e
procuradores de Justiça e
representantes dos magistrados.
Quem deve ficar de fora do
aumento acha a decisão injusta e
alega que há anos as categorias não
veem mudanças nas remunerações.
Na manhã de ontem, uma nova
reunião para discutir o tema ocorreu
na sede da PGR, em Brasília. A tensão
se estendeu durante todo o dia. Em
nota, o presidente da Associação dos
Juízes Federais (Ajufe), Fernando
Mendes, afirmou que o reajuste está
dentro dos gastos previstos pela Lei
Orçamentária Anual (LOA). “A Carta
Magna determina que a remuneração
e os subsídios dos servidores públicos

Mendes afirma que a mudança
nos salários “vem para minimizar os
efeitos da inflação nos vencimentos,
que registram defasagem histórica
superior a 40%, resultado do acúmulo
que a falta de revisão nas
remunerações desde 2015 causou”.
Um estudo da consultoria legislativa
do Senado apontou que o impacto
anual nas contas públicas, caso o
presidente sancione o aumento, pode
girar entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões.
O que preocupa integrantes do
Executivo, que assumem em 2019, é
o efeito cascata nos estados,
motivando a elevação dos salários de
outras categorias.
Atualmente, uma decisão liminar
do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e leis estaduais vinculam o
salário dos juízes estaduais aos
ministros do Supremo, fazendo com
que mais de 12 mil magistrados tenham
o
rendimento
ajustado
automaticamente. O mesmo ocorre
para procuradores e promotores de
Justiça. O assunto já foi pautado mais
de 40 vezes para julgamento no
conselho, mas a discussão nunca foi
concluída.

CORREIO BRAZILIENSE

14/11/18

ECONOMIA

Salário mínimo pode ser maior
O ministro do Planejamento,
Esteves Colnago, admitiu que o
salário mínimo no ano que vem
deverá ficar acima dos R$ 1.006
previstos no Projeto de Lei
Orçamentária Anual (Ploa) de 2019.
O motivo, segundo ele, é que a
inflação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC)
deste ano deve ficar acima do
inicialmente previsto na peça
orçamentária.
“Temos uma perspectiva de que
o INPC virá um pouco maior do que
estipulamos no Orçamento. E, a
cada real a mais no salário mínimo,
serão mais R$ 304 milhões a mais
nas despesas”, afirmou. Colnago
participou ontem de audiência
pública sobre o Ploa de 2019 na
Comissão Mista do Orçamento
(CMO). Ele não cravou o novo valor
do salário mínimo, atualmente em R$
954, contudo, adiantou que o
Produto Interno Bruto (PIB) deste
ano deverá crescer algo entre 1,4%
e 1,5%, abaixo da última revisão
feita pelo governo, de 1,6%.
Pela regra atual que vigora até
2019, o piso dos trabalhadores é
reajustado pela variação do PIB de
dois anos antes mais a taxa do INPC

do ano anterior. O Ploa do próximo
ano considera a alta de 1% do PIB
em 2017 mais o INPC deste ano,
que acumula alta de 4% nos últimos
12 meses encerrados em outubro. A
previsão do Ploa para esse indicador
é de 4,2%.
Durante a audiência da CMO,
Colnago reforçou a necessidade de
o novo governo participar das
discussões, para que o Orçamento
seja aprovado de forma mais
adequada à nova estrutura que está
sendo pensada pelo presidente eleito
Jair Bolsonaro (PSL). “A
preocupação que nós temos é de
que, se não ajustarmos agora, só
será possível ajustar o Orçamento em
abril”, disse.
O ministro alertou que, caso o
Orçamento não seja aprovado neste
ano, alguns órgãos poderão ter
problemas, uma vez que só será
permitido gastar 1/12 avos das
despesas previstas na peça
orçamentária. Colnago esteve com
o futuro ministro da Economia, Paulo
Guedes, e disse que a conversa foi
positiva e que a nova equipe “está
preocupada em construir um bom
Orçamento”.

