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PresidentedoSenado

Candidato

� Vereador Guilherme
Sampaio lança dia 18, no
Hotel Iu-á, em Juazeiro do
Norte, sua pré-candidatura a
deputado estadual. Encontro
reunirá lideranças políticas e
outros segmentos da região.
“Na minha gestão na Secult,
sempre trabalhei a ideia do
Cariri como capital cultural
do Ceará e consegui levar
para lá um escritório
regional da Secretaria e pela
Vila das Artes, objetivos
alcançados”, diz Guilherme.

Conselho

� Amanhã terminam as
inscrições para o Conselho
Gestor do Parque Estadual
do Cocó e até aqui o número
de inscritos é decepcionante.
Afinal, é queixa corrente a
exclusão da sociedade das
decisões sobre o lugar onde
vivem. O Conselho Gestor
tem 24 vagas, sendo 12 delas
para instituições públicas e
12 para entidades da
sociedade civil. Link para o
edital e o formulário de
inscrição no site da Sema.

‘‘

Boa causa

� Das mais louváveis a
iniciativa do vereador Dr.
Porto, ao solicitar sessão
especial na Câmara de
Fortaleza, próximo dia 5, em
homenagem ao Dia Mundial
do Rim. Evento tem o apoio
da Fundação do Rim, que
vem fazendo importante
trabalho de conscientização
sobre prevenção de doenças
renais, cuja incidência é tão
recorrente quanto o câncer
de mama ou problemas do
coração.

Agência Reguladora do Ceará (Arce) lança, oficialmente
hoje, o ConectArce, aplicativo para smartphone (sistema
Android), onde se pode fazer reclamações, denúncias ou
mesmo sugestões, além de solicitar informações.

Portais da Justiça Eleitoral oferecem agora, em tempo real,
o áudio de textos em língua portuguesa, bem como a
tradução desses textos para a Língua Brasileira de Sinais
(Libras).

Ideia é facilitar acesso de pessoas com deficiência auditiva
ou visual (total ou parcial), com síndrome de Down, com
dificuldade para ler, idosos e disléxicos, entre outros.

Prefeito Roberto Cláudio inaugura hoje a primeira Célula
de Proteção Comunitária da Capital, no bairro Jangurussu.

Tem mais...

Caravana

� Caririaçu, Juazeiro do
Norte e Crato serão as três
primeiras cidades visitadas
pelo projeto Rumo 12, do
PDT, nesta quinta. Ciro
Gomes, André Figueiredo,
Cid Gomes, o presidente
nacional da sigla, Carlos
Lupi, entre outras lideranças
políticas e partidárias vão
rodar o Ceará para debater
com o povo o projeto do PDT
para o País. Depois do Ceará,
o Rumo 12 pega a estrada
Brasil afora.

Ameaça

� Se o Capitão Wagner vai
para o DEM, ou não, só o
tempo dirá. Mas, uma coisa é
certa: só o fato dele ter sido
recebido pelo presidente do
partido e da Câmara Federal,
Rodrigo Maia, já mexeu com
os nervos da cúpula do
partido, no Ceará. Haja vista
a fala contundente do
deputado João Jaime (foto),
ontem, na Assembleia, que
acusou o colega de ter
tentado ‘passar a perna’ no
diretório estadual do DEM.
“Mas, não terá êxito”, disse.

�Na reunião que terá com
governadores, amanhã,
presidente Michel Temer
pretende apresentar um
plano nacional contra a
violência. Vai aproveitar
para ouvir cada
governador sobre a
situação de cada Estado.
Segurança pública passou
a ser a principal pauta do
Governo Federal. E é
contraproducente, do
ponto de vista político,
restringir as ações ao Rio
de Janeiro. Afinal, a
violência - infelizmente,

registre-se - não é
privilégio dos cariocas. Daí
Temer já admitir até fazer
outras intervenções.
Detalhe: a iniciativa tem
que partir dos
governadores. Está criada,
portanto, a figura da
intervenção sob demanda,
mais uma novidade da
política nacional.
“Intervenção parcial e
democrática”, como define
o presidente. Última
cartada dele para, pelo
menos, atenuar sua
própria rejeição.

Intervençãosobdemanda

pcnoroes@diariodonordeste.com.br

FUNDAÇÕES DA PREVIDÊNCIA

O governador Camilo Santana
quer criar duas Fundações para
cuidar da Previdência do Esta-
do, além de alterar a tramitação
dos processos de aposentadoria
dosservidoresdetodaaadminis-
tração estadual. A Fundação So-
cial do Estado do Ceará (Ceara-
prev) cuidará do regime próprio
de Previdência Social dos servi-
dores públicos civis e militares
estaduais, embora estes conti-
nuem em situação diferenciada.

Já a Fundação de Previdência
Complementar do Estado do
Ceará (CE-Prevcom) é uma enti-
dade fechada de Previdência
Complementar, “específica para
a gestão do regime de Previdên-
ciaComplementarestadual”,se-
gundo o texto da proposta de
suacriação,“comautonomiaad-
ministrativa, financeira, patri-
monial e de gestão de recursos
humanos”,comoaprimeiraFun-
dação, vinculada à Secretaria do
Planejamento do Estado.

O pacote do Governo tratan-
do da Previdência estadual, co-
nhecido ontem pelos deputados
estaduais, inclui uma terceira
proposição que cuida da revoga-
ção de partes de algumas leis
complementares relacionadas
ao Sistema Previdenciário, para
sistematizar todo o processo no
âmbitodoExecutivo,doJudiciá-
rio e do Legislativo.

Sistemas

As alterações deverão vigorar
180diasapósasançãodasnovas
leis, quando então o Estado pas-
sará a contar com dois Sistemas
Previdenciários “para os futuros
servidoresestaduais”,dizamen-
sagem que trata da criação do
Fundo para administrar a Previ-
dência Complementar.

O primeiro sistema é “o regi-
mepróprio(RPPS/Supsec),obri-
gatório, fundamentado no Art.
40, caput, da Constituição Fede-
ral,queasseguraráopagamento
de benefícios previdenciários,
notadamente as aposentadorias
e pensões, até o lime dos benefí-
cios pagos pelo regime geral de
previdênciasocial(RGPS),atual-
mente fixado em R$ 5.531,31,
aplicando-se esse limite obriga-

toriamente somente para o inte-
grante após o RPC (Regime de
Previdência Complementar) es-
tar em funcionamento”.

Os militares não precisarão
da Previdência Complementar.
Eles continuarão indo para a re-
serva remunerada com o total
do soldo recebido na atividade.

Poupança

O segundo sistema é o “comple-
mentar (RPC), facultativo”. Es-
te, fundamentado na Constitui-

ção Federal, “permitirá a esses
novosservidorespúblicos,mem-
bros de poder estaduais, ingres-
santes após o funcionamento do
RPC, constituírem poupança pa-
ra complementar os benefícios
de aposentadoria e pensões pa-
gos pelo regime próprio”.

Neste grupo estarão os servi-
dores de todos os níveis, incluin-
do juízes, promotores, defenso-
res públicos, delegados, e todos
os demais com ganhos superio-
res ao teto da Previdência Geral

(INSS). No Ceará, desde o ano
de 2013, existe o Regime de Pre-
vidência Complementar, mas
nunca funcionou. Ao justificar
suacriação,naépoca,oGoverno
do Estado apresentou as mes-
mas razões de agora: comple-
mentar a aposentadoria, além
do teto máximo da Previdência
Social de então.

Como está previsto para a no-
va legislação, o servidor que in-
gressar agora no Estado não é
obrigado a se filiar ao regime de
Previdência Complementar,
mas se não o fizer, quando da
aposentadoria, ao contrário dos
atuais servidores que recebem
os mesmos valores percebidos
na atividade, só vai receber de
proventos o teto pago pelo Insti-
tutoNacionaldePrevidênciaSo-
cial, hoje de R$ 5.531,31.

Erário

Hoje, o Ceará tem um total de
61.732 aposentados, embora
35.437estejamcomosseus“pro-
cessos de inativação em
tramitação pelas instâncias do
Estado”, alguns dos quais com
processos incompletos. Eles, po-
rém, assim como todos os servi-
dores em atividade, não serão
atingidos pelas mudanças que
começam a ser examinadas pe-
los deputados.

Oerárioestadualestádisponi-
bilizando recursos no montante
de R$ 6 milhões “a título de
adiantamento de contribuição
patronal, para cobertura de des-
pesas administrativas e de bene-
fícios de risco”, adiantando que,
se for preciso, aumentará esse
volume para R$ 7,5 milhões.

Serão criados 40 novos car-
gos para o gerenciamento das
duas fundações, com salários
que variarão de R$ 4.166,85 a
12.821,07, além das gratifica-
ções para algumas das funções.
A Secretaria do Planejamento
ainda vai liberar o número de
servidoresnecessáriosparaoSis-
tema Previdenciário, assim co-
mo a estrutura material.

O Estado do Ceará é o respon-
sável pelas duas Fundações. O
projetode criação daparte Com-
plementar abre espaço para ser-
vidores municipais, e a abertura
de planos “específicos de Previ-
dência Complementar para os
servidores e membros de cada
um dos Poderes do Estado, do
Tribunal de Contas, da Procura-
doria-Geral de Justiça e da De-
fensoria Pública”.

Sómilitaresreceberão

proventosiguaisao

soldo.Osservidores

outrosterãoquepagara

complementação

JANELA PARTIDÁRIA

Pretensos candidatos ao pleito
de outubro próximo estão de
olho no calendário eleitoral, vis-
toquedaquiháexatamenteuma
semana, no dia 7 de abril, tem
início o período da “janela parti-
dária”, que terá vigência de um
mês, garantindo que postulan-
tes aos cargos que estão em dis-
puta este ano se filiem a outras
legendas. As discussões estão
avançadasnosbastidoresdapolí-
tica local, mas, de acordo com
parlamentaresdaAssembleiaLe-
gislativa, as definições devem
ser consolidadas apenas no pra-
zo final, no início de abril.

Pelo menos uma dezena de
deputados que atualmente têm
mandato no Legislativo Esta-
dualtendeasairdesuasagremia-
ções e ingressar em outras, con-
forme informaram ao Diário do
Nordeste. O PDT, maior partido
da Casa, deve se fortalecer ainda
mais com o ingresso de Osmar

Baquit, que deixou o PSD; e Tin
Gomes, recentemente destituí-
do do comando do PHS.

O PP, atualmente com cinco
representantes, tende a perder

Walter Cavalcante, que seguirá
paraoPMDB.Noentanto, asigla
progressista, segundo informa-
ram deputados da Casa, aguar-
da o ingresso de Gony Arruda,
também expulso do PSD.

O PR deve perder seus únicos
representantes: Capitão Wag-
nereFernandaPessoa.Oprimei-
ro tende a ingressar no PROS,
enquanto a deputada aguarda
um posicionamento do seu gru-
po político para decidir a que
partido deve se filiar. Outro que
estuda se filiar ao PROS é Rober-
toMesquita,úniconomequeres-
taria no PSD. No entanto, Odi-
lon Aguiar já confirmou que dei-
xará os quadros do PMB e irá
para o PSD, a partir de março.

O petista Manoel Santana es-
teve conversando com o PCdoB,
mas ainda não se decidiu sobre
sairounãodoPT.Noentanto,ao
Diário do Nordeste, ele destacou
que parlamentares com menor

densidade eleitoral tendem a in-
gressaremlegendasquenecessi-
tem de menos votos para eleger
seus representantes na Casa.

Abril

SegundoopresidentedaAssem-
bleia Legislativa, Zezinho Albu-
querque (PDT), há uma série de
conversaçõesemcursonosbasti-
dores da Casa. “Como a ‘janela’
vai abrir, alguns deputados vão
mudar de partido, como é o caso
do Gony Arruda, que vai para o
PP, e do Osmar Baquit, que esta-
rá no PDT. O vice-presidente da
Casa, o deputado Tin Gomes,
também vai para o PDT”.

João Jaime (DEM) afirmou
que o debate, no Democratas,
será realizado a partir da próxi-
ma semana, enquanto o deputa-
do Julinho (PDT) projetou que
os contatos serão intensificados
somente em abril, mas garantiu
que a tendência é que o PDT se
fortaleça cada vez mais.

“Esse jogo vai até o dia 7 de
abril.Ele vaiseaquecer mesmo é
no fim do prazo”, disse, por sua
vez, Heitor Férrer. O parlamen-
tar ressaltou que esperará até o
início de abril para saber como o
PSB deve atuar no Estado, “para
saber se saio ou não”.

Aposentados do CE só
receberão o teto do INSS

Correligionário
DEFENDE.Adefesa do CapitãoWagner foi feita peloseu

colegaRobertoMesquita, afirmandoque ele foi falar

comlíderes doDEMlevadopelo deputadoDaniloForte

Deputados se preparam
para oficializar trocas

Situação
PENDENTE. OdeputadoJoãoJaime (DEM),ao criticar seu

colegaCapitãoWagner,porquerer ir paraoDEM,disse

queDaniloForte aindanãoé filiadoao seupartido

AsduasfundaçõesquecuidarãodoSistemaPrevidenciárioficarãosubordinadas

aosecretáriodePlanejamento,quehojeéMaiaJúniorFOTO: JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO

HeitorFérrerdizqueaguardaráuma

posiçãodoPSBparadecidirsesaiou

ficanalegendaFOTO: JOSÉ LEOMAR

PREVIDÊNCIA ESTADUAL

Projetos na AL
Uma das mensagens cria a Fundação Previdência Social do 
Estado do Ceará (Cearaprev), que cuidará do regime próprio de 
previdência social dos servidores públicos civis e militares 
estaduais.

A outra dispõe sobre normas para criação e funcionamento da 
Fundação de Previdência Complementar do Estado do Ceará 
(CE-Prevecom), que será responsável pela gestão do regime de 
Previdência Complementar estadual.

Um terceiro projeto de lei complementar altera as leis 
complementares nº 92 e 93/2011, nº 123/2013 e nº 12/1999, 
bem como a Lei n° 14.082/ 2008, estabelecendo alterações na 
tramitação dos processos de aposentadoria dos servidores da 
administração estadual

O que muda

Com a aprovação das novas leis, os futuros servidores estaduais 
passarão a contar com dois Sistemas Previdenciários: o de regime 
próprio (RPPS/Supsec), que é obrigatório, e o de regime complementar 
(RPC), que é facultativo. Os militares não precisarão da Previdência 
Complementar

O servidor que ingressar agora no Estado não é obrigado a se filiar ao 
regime de Previdência Complementar, mas se não o fizer, quando da 
aposentadoria, só vai receber de proventos o teto pago pelo Instituto 
Nacional de Previdência Social, hoje de R$ 5.531,31. Os atuais 
servidores recebem os mesmos valores percebidos na atividade

O Ceará tem, atualmente, 61.732 aposentados. Estes, porém, assim 
como todos os atuais servidores em atividade, não serão afetados 
pelas mudanças propostas pelo Governo
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