Governo estadual ameaça
aposentados com novo calote
no pagamento de junho
Ainda sem saber se serão incluídos na folha de pagamentos do estado prevista para o
dia 14 de julho, os proﬁssionais aposentados
da Educação estadual estão novamente nas
ruas, protestando contra a situação de descaso que se encontram.
São dezenas de milhares de aposentados
que contribuíram ao longo de suas vidas
para o desenvolvimento do estado e que
agora se encontram em uma situação de

penúria e miséria por conta da insensibilidade dos governantes.
Durante décadas, os salários dos aposentados foram descontados para o RioPrevidência. Com a arrecadação no caixa deste fundo
de pensão, sucessivos governos promoveram
verdadeiros “saques”, desviando as verbas
que deveriam garan r a remuneração dos
aposentados e pensionistas para inves mentos até hoje não explicados.

Cabral e Pezão venderam fundos
do Rioprevidência para especuladores americanos
Enquanto os aposentados são ameaçados
pelo não pagamento, o governador Sérgio Cabral e seu sucessor Pezão promoveram uma
negociata com o dinheiro do Fundo no ano de
2014. Eles penhoraram verbas do Rio Previdência no valor de R$ 3,1 bilhões, sob a forma
de tulos do fundo, no valor de R$ 3,1 bilhões.
Para isto, foi aberta uma sociedade nos Estados Unidos, a “Rio Oil Finance Trust”, e para
ela foi repassada a receita do RioPrevidência
com os royal es do petróleo e par cipação especial, que equivalem a 30% dos recursos recebidos pela autarquia. As facilidades oferecidas por Cabral e Pezão atraíram grandes especuladores internacionais.
Mas a crise do Petróleo e as denúncias envolvendo a Petrobras no Brasil azedaram as
relações com os inves dores internacionais,
que começaram a reter o dinheiro lá fora. O
primeiro bloqueio foi es mado em US$ 129
milhões (R$ 508 milhões), 38% da receita da

autarquia com royal es no terceiro trimestre ou 3,6% de todas as receitas do RioPrevidência para 2015.
Hoje, o governador em exercício Francisco
Dornelles aﬁrma que o RioPrevidência está falido e que o Estado não tem como arcar com
seu compromisso de pagar os ina vos. Em
abril, os vencimentos de março foram depositados apenas no dia 12 de maio. E o governador só efetuou o depósito depois que a Jusça determinou, no dia 25 de abril, que as
contas estaduais fossem conﬁscadas para garan r o dinheiro para pagar os mais de 137
mil aposentados e pensionistas.O salário de
maio foi parcelado em duas vezes.
Com o novo calote que se avizinha, em
relação aos salários de junho (pagos em julho), Dornelles quer deixar novamente à
míngua esses trabalhadores e trabalhadoras que deram sua vida pelo serviço público no Estado do Rio de Janeiro.

