
COORDENADOR ALERTA QUE APOSENTADORIAS                                                          

SERÃO AS MAIS AFETADAS PELA REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

 O Coordenador de aposentadoria do Rio Previdência, João Luis de Oliveira Mendonça, este-

ve na SEAERJ no último dia 11, com o objetivo de falar sobre Educação Previdenciária e ampliar o 

conhecimento dos direitos e deveres dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Ele abordou as dife-

rentes formas de aposentadorias como por invalidez permanente, compulsória e especial.  

 João Luiz Mendonça detalhou também as principais mudanças previdenciárias a partir das 

emendas constitucionais. No encontro, além do presidente da SEAERJ, Nilo Ovídio, também compu-

seram a mesa sua diretora assistencial, Antonina Avellar, e a assistente social Maria da Glória dos 

Santos. 

 O Coordenador lembrou que a Previdência Social é um benefício que deve garantir a renda 

do contribuinte e de sua família em casos de doença, acidente, gravidez, reclusão, velhice e morte. 

Ela tem caráter contributivo, filiação obrigatória e observa critérios que preservam seu equilíbrio finan-

ceiro. Entre os beneficiários, João Luis disse que os aposentados serão os mais impactados pela re-

forma no setor. 

 O palestrante criticou o provável aumento na contribuição de 11% para um índice de 14% a 

20% proposto pela Reforma da Previdência, como também o do tempo de contribuição. Este tema ga-

nhou destaque em boa parte de sua apresentação e gerou grande apreensão entre os presentes. 

 Especula-se que a Reforma Previdenciária será aprovada após o recesso do Legislativo, em 

fevereiro do ano que vem. Mas o consultor João Luis disse que há grandes chances dela ser votada 

ainda no fim deste ano. 

- Lembram quando a emenda 20 foi publicada?  Em 16 de dezembro. E a 41? Num 31 de dezembro.   

Ninguém estava "olhando" e mudaram - explicou. 

 Questionado, no final do evento sobre quando a proposta vai estar pronta para ser votada no 

Congresso Nacional, ele disse acreditar que a proposta já esteja pronta. 

- Já está pronto. As regras só pioraram. Todos aqui foram afetados e nós, que entramos mais tarde, 

seremos afetados também. Não dá para esperar alguma coisa melhor. Essa é a pior notícia que eu 

tenho para dar a vocês. A proposta já está pronta, concluiu. 

 

ART  &  RRT 

 

  Prezado Associado, 
 

Agora você  poderá receber os informes da SEAERJ  pelo WhatsApp, inclusive o  

Fique Sabendo 
Adicione  o número de seu celular, no WhatsApp da SEAERJ número: (21) 97166-6834 

 
Inicialmente serão criados três grupos: 1) Informe SEAERJ-Município 

                   2) Informe SEAERJ-Estado 
                                   3) Informe SEAERJ-Convidados 

 
Esclarecemos que esta “mídia” tem por objetivo agilizar as informações da SEAERJ 

aos colegas e não deverá, em hipótese alguma, ser utilizada para troca de                  

informações entre os participantes (Rede Social) ou com a SEAERJ.   
Quaisquer dúvidas ou sugestões, ligar para: (21) 2205-2795 

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS  

Inscreva-se hoje no passeio a Campos do Jordão 
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PRÓXIMOS  EVENTOS 

REPRESENTANTES  DA  MUTUA  E  QUALICORP  TIRAM  DÚVIDAS            

DOS  ASSOCIADOS  NA  SEAERJ 

 

 O encontro realizado na quinta-feira, 6 de outubro, com a diretoria da MUTUA-RJ e superin-

tendentes da Qualicorp, teve o objetivo de esclarecer e tirar as dúvidas que os associados tenham a 

respeito da atual situação da Unimed-RJ e o que poderá acontecer se existir um problema com a ope-

radora futuramente. Além do presidente da SEAERJ, Nilo Ovídio e do diretor geral da MUTUA-RJ, 

Paulo Granja, também compuseram a mesa Antônio Carlos S. Pereira (Administrativo), Fernando Ta-

vares (Financeiro), Jorge Roberto da Silveira (Benefício MUTUA-BR), Vivianny Barros de Azevedo 

(superintendente MUTUA-BR) e os superintendentes da Qualicorp, Marcos Mancini e Cecília Cava-

lheiro. 

 Os associados estão preocupados com a atual situação da Unimed-Rio que passa por uma 

grave crise financeira agravada com a extinção da carteira de saúde com cerca de 160 mil clientes em 

São Paulo. Eles acreditam que isso possa acontecer aqui no Rio de Janeiro e logo quando mais preci-

sam. Todos estão inseguros com o que poderá ocorrer nos meses seguintes.  

“Aqui no RJ temos 220 mil vidas com a Unimed-Rio, realmente é uma carteira preocupante. Estamos 

perdendo muitos clientes, exatamente por essa insegurança e com problemas no atendimento. Já es-

tamos em negociação com operadoras parceiras se ocorrer esse problema” disse a superintendente 

da Qualicorp, Cecília Cavalheiro. 

 A superintendente da Qualicorp ainda comentou que escuta muitos comentários na Imprensa 

sobre a crise da operadora e afirmou que ninguém ficará sem plano de saúde. 

“Se acontecer o pior, a Qualicorp já está alinhada com outras parceiras para a absorção das pessoas 

sem carência alguma. Não vai haver seleção de risco, seja por idade ou doença crônica e/ou pré-

existente. As pessoas que estão hoje são clientes. Serão convidados para operadora A ou B e apre-

sentaremos preços e as condições” enfatiza Cecília Cavalheiro. 

 A primeira reunião ocorreu em junho de 2016 quando associados e pensionistas contestaram o 

cancelamento do contrato assinado entre o Crea-RJ e a Qualicorp. Um novo contrato foi efetivado 

com a MUTUA-RJ sem afetar as condições anteriores. Entretanto muitos aposentados continuaram 

reclamando das inconsistências das informações prestadas, além dos reajustes acima da inflação que 

acontecem rotineiramente. A superintendência disponibilizou seu email. Aparentemente, todas as dú-

vidas foram esclarecidas e encerrada a reunião. 

  

 

ARQUITETO INDIO DA COSTA FALA DOS PROJETOS           

EM 50 ANOS DE CARREIRA 

 

A SEAERJ convidou o arquiteto Luiz Eduardo Índio da Costa para apresentar os principais 

projetos – realizados ou não – da sua carreira. O evento aconteceu na terça-feira, 4 de outubro, no 

auditório da SEAERJ. Ele foi recebido pelo presidente, Nilo Ovídio. 

Índio já participou de inúmeros projetos de Arquitetura, Urbanismo, Design e Transporte na 

cidade do Rio de Janeiro e pelo Brasil. Dentre eles, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que procura 

reforçar os valores e a identidade do transporte público no Rio de Janeiro, entretanto o arquiteto não 

mediu palavras quando falou do VLT.  

 “Meu escritório fez o desenho do VLT e a inserção urbanista. Confesso para vocês que o meu 

trabalho não está sendo executado como eu gostaria. A qualidade da obra está muito ruim. Foi muito 

corrida e malfeita”, criticou Índio da Costa. 

O Arquiteto também participou do projeto Rio Cidade, no Leblon, em 1994, promovendo a revi-

talização urbana do bairro em toda área comercial. Em 1999, Índio da Costa venceu uma licitação 

pública para o redesenho dos quiosques da orla carioca. Desde então, observamos o novo design 

dos quiosques com banheiros públicos subterrâneos. 

“Não sou maluco de fazer banheiro no calçadão da Avenida Atlântica. Por melhor que seja o 

banheiro, é um banheiro no calçadão da Avenida Atlântica. É uma obstrução visual muito grande”, 

reforçou o arquiteto. 

O arquiteto formou-se pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil, atualmente 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1960. Fundou seu escritório, em 1972, passando a atuar 

com mais intensidade no campo do design com seu filho Guto Índio da Costa, em 1996, na Índio da 

Costa Arquitetura e Design. Ele foi o primeiro arquiteto a receber o prêmio Comenda Niemeyer, do 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), em 2006. 

 

 

   

   

   

   

   

   


