
Colega 
 Venha almoçar na SEAERJ que está oferecendo todos os dias, exceto sábados, 

domingos e feriados um variado cardápio especialmente feito para você.  

E o atendimento é ótimo. 

 Comemore seu aniversário com seus amigos no Espaço SEAERJ! 

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS  

                       Ano III       Nº 109 
      Sexta Feira  Dia  22 de janeiro de 2016 

Pequeno Sonho Lat ino Americano 

Ao preencher a ART ou a RRT  

coloque o nº da SEAERJ. 

Colega não se esqueça! 

Indique novos sócios. 

ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

 

 

 

  
Caro associado 

 
Em atendimento aos objetivos do Centro Cultural, entre os quais a preservação da me-
mória da engenharia e arquitetura públicas, notadamente na Cidade do Rio de Janeiro, 
faremos um livro sobre a SURSAN, suas obras e projetos, seus técnicos e sua gestão 
administrativa. 
Contamos com a colaboração de todos, não só dos associados, mas também daqueles 
que vivenciaram a fase que se estendeu desde a criação da autarquia até à sua extin-
ção.  
A coordenação e desenvolvimento deste projeto ficará a cargo do colega Engº José 
Carlos Leal, não só pela sua larga experiência profissional na autarquia, como pela faci-
lidade de desenvolver temas técnicos como este devido as suas habilidades de escritor. 

 Contato pelo telefone 2136-6761 ou e-mail: centrocultural@seaerj.org.br  

Informe Centro Cultural 

DEU  NA  IMPRENSA 
 

 

 

 

15/01/2016  

 

STF EXCLUI ROYALTIES DO PETRÓLEO DE 
ACORDO DE DÍVIDA DO RIO COM UNIÃO 
Decisão liminar, que ainda irá a plenário, permitirá ao governo fluminense aliviar o caixa 

Rio - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandows-
ki, concedeu liminar que exclui os royalties do petróleo da receita do Rio de Janeiro 
considerada para pagamento da dívida do estado com a União. A decisão beneficia 
o governo do Rio, que poderá reduzir os valores de pagamentos mensais da dívida 
do estado com a União, aliviando sua crise financeira. 

A decisão de Lewandowski, dada no plantão da Corte e que ainda será votada no 
plenário após o fim do recesso em 1º de fevereiro, atendeu pedido da Ação Caute-
lar (AC) 4087 impetrada pelo governo do Rio para determinar a exclusão das recei-
tas de royalties do petróleo da contabilização da Receita Líquida Real (RLR), usada 
como base de cálculo para fixação das prestações mensais do refinanciamento da 
dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União. 

Segundo comunicado do STF, a ação do Rio argumentou que no refinanciamento de 
dívidas do estado, firmada no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados, a União insiste em contabilizar na RLR — base de cálculo 
para fixação da prestação mensal da dívida — as receitas de royalties e participa-
ções especiais, devidos ao Rio de Janeiro pela exploração de petróleo e gás natural 
em seu território e respectiva plataforma continental. 

“Essas receitas não deveriam ser incluídas na base de cálculo, uma vez que foram 
incorporadas ao patrimônio do Fundo Único de Previdência Social do RJ 
(Rioprevidência), pessoa jurídica distinta do ente central, de natureza autárquica, 
com patrimônio e receitas próprios”, informou o STF em comunicado. 

Como tem que pagar parcela da dívida que vence em janeiro — nos dias 15, 26 e 

28, no valor de mais de R$ 1 bilhão, incluído no cálculo as receitas dos royalties, o 

estado pediu que o Supremo suspenda a inclusão dessas receitas da contabilização 

da RLR. 

CONTO LATINO-AMERICANO 
 
 Era uma vez um país latino-americano onde tudo dava e da natureza tudo tinha. Dádivas de 
Deus em profusão, mas o povo, sem educação, não sabia votar. Escolhia como representantes pessoas 
más, com discurso bonito, mas ações de envergonhar. Porém, o coitado do povo que, sem educação, 
de visão também era desprovido, não conseguia ver a verdade e continuava escolhendo as pessoas 
más para representá-lo. 
 Estas, por sua vez, inescrupulosas, aproveitavam a ignorância do povo que as elegia e, com mi-
galhas, diziam atender aos necessitados, deixando, entretanto, a todos sem educação, saúde, empre-
gos e vida digna. Comprometiam o hoje e o amanhã. 
Ah! Mas um dia o povo acordou e já que os seus maus políticos se tornaram ou agiam como profissio-
nais da política e, como tais profissionais não davam o retorno que o povo necessitava e exigia, tomou-
se a decisão de contratar diretamente novos políticos que fossem melhores gestores, menos corruptos 
e mais eficientes em sua atuação em benefício de toda a sociedade onde tinham a gerência dos negó-
cios. Assim, despediram os políticos locais e foram ao mercado à procura de melhores gestores. Contra-
taram políticos nórdicos.  
 Ah! Quem dera fosse possível este sonho. Mas que seria bom seria.  Deixaríamos de ter pesade-
los de tempos em tempos.  
E já que estamos num sistema capitalista, o povo tem que saber ser ele o grande patrão e os políticos 
seus funcionários, contratados para execução de ações em benefício dos contratantes. 

Nilo Ovídio                    

 

 

 

       

 

 

 O PREVI-RIO fará, ao longo do ano de 2016, o Recadastramento Obrigatório (PROVA 

DE VIDA) de todos os servidores inativos da Prefeitura do Rio e dos pensionistas do Funpre-

vi. A medida, de caráter periódico, visa o aperfeiçoamento permanente do cadastro geral de 

dados, a fim de prover o Instituto com as informações necessárias. 

 A convocação será por número de matrícula. Os primeiros serão os segurados e pensi-

onistas com final de matrícula 1, que terão todo o mês de janeiro para efetuar o recadastra-

mento. Os outros finais seguirão o mesmo modelo: final 2 – fevereiro; final 3 - março e assim 

por diante. O processo irá até outubro de 2016. A novidade deste ano é a unificação do pro-

cedimento no Banco Santander, tanto para os pensionistas que já faziam o recadastramento 

nesse banco, como para os servidores inativos, que antes realizavam sua Prova de Vida na 

Caixa Econômica. 

 Para realizar o recadastramento, o servidor ou o pensionista deverá comparecer a 

qualquer agência do Banco Santander do país, portando os seguintes documentos originais: 

 Documento de identidade válido em todo o território nacional 

 CPF 

 Qualquer contracheque dos últimos seis meses 

 Quando o servidor ou o pensionista possuir duas matrículas, o recadastramento deve-

rá ocorrer no mês referente ao final de matrícula mais próximo ao início do recadastramen-

to. Não será admitido, em nenhuma hipótese, o recadastramento por procuração. Caso o 

servidor ou o pensionista não possa comparecer, por algum motivo, a uma agência do Banco 

Santander, deverá entrar em contato com o Disque Servidor, no telefone: (21) 2599-4746, 

para que seja orientado sobre o procedimento a ser adotado. As regras do Recadastramento 

2016 para os inativos e pensionistas foram publicadas, no D.O. 

Recadastramento (prova de vida) 2016 dos servi                            
dores inativos e pensionistas do município come-
ça em janeiro 

mailto:centrocultural@seaerj.org.br

