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D E  C U R I T I B A

Governadores apoiam 
veto a reajuste de 
salários de servidores

Em reunião por vide-
oconferência com o pre-
sidente Jair Bolsonaro, os 
governadores manifes-
taram ontem apoio ao 
veto do trecho do proje-
to de lei aprovado pelo 
Congresso Nacional que 
deixa várias categorias do 
funcionalismo de fora do 
congelamento de salários 
de servidores públicos, 
proposto pelo Governo 
Federal. Os presidentes da 
Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM), e do 
Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM), também partici-
param do encontro, ao 
lado de Bolsonaro e de 
ministros de Estado.

“É o momento da uni-
dade nacional, em que 
todos nós estamos dando 
uma cota de sacrifício, é 
um momento ímpar na 
história do país, e a maio-
ria dos governadores 
entende ser importante 
vetar esse artigo dos au-

mentos salariais”, disse 
o governador de Mato 
Grosso do Sul, Reinaldo 
Azambuja, em nome de 
todos os governadores. 
“Pedimos que sancio-
ne esse projeto porque 
é importante para ma-
nutenção das atividades 
dos entes federados, para 
poder socorrer principal-
mente aqueles assuntos 
relacionados à saúde”, 
afirmou Azambuja.

Além dos profissio-
nais de saúde e seguran-
ça pública e das Forças 
Armadas, os parlamen-
tares excluíram do con-
gelamento trabalhado-
res da educação pública, 
servidores de carreiras 
periciais, das Polícias 
Federal e Rodoviária 
Federal, guardas muni-
cipais, agentes socioe-
ducativos, profissionais 
de limpeza urbana, de 
serviços funerários e de 
assistência social. n
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Primeiro turno deve 
ocorrer em 15 de novembro 
ou 6 de dezembro

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM), 
disse ontem que o primei-
ro turno das eleições mu-
nicipais deste ano poderá 
ser realizado no dia 15 de 
novembro ou 6 de dezem-
bro. A proposta será ana-
lisada pelo Congresso Na-
cional, em Comissão Mista 
formada por deputados e 
senadores. Apesar do adia-
mento das eleições, o con-
gressista disse ser “radical-
mente contra prorrogação 
de mandato”.

“Talvez o melhor mo-
delo seja uma reunião do 
colégio de líderes das duas 
Casas para que se construa 
uma maioria em relação a 
adiar e para qual período. 
Você tem dois períodos 
discutidos, 15 de novem-
bro ou primeiro domingo 
de dezembro, para o pri-
meiro turno, e um [inter-
valo] para o segundo turno 
um pouco menos para dar 
tempo para a transição. 
Essas são as ideias”, afir-
mou Maia. n

Eleição

Maia: “Sou radicalmente contra prorrogação de mandato”

Najara Araújo/Câmara dos Deputados


