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Ao preencher a ART ou a RRT  

coloque o nº da SEAERJ. 

Colega não se esqueça! 
Indique novos sócios. 

A SEAERJ é quem luta por você! 

ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

 ECONOMISTA DA UFRJ DISCUTE O RIO DE JANEIRO  
EM TEMPOS DE CRISE NA SEAERJ 

 
O presidente do Instituto Pereira Passos e professor da Universidade Federal do Rio de Janei-

ro, economista Mauro Osório, ministrou a palestra “Desafios para o Estado do Rio de Janeiro no cená-

rio atual”, no auditório da SEAERJ. O evento realizado no dia 14 de julho foi mediado pelo presidente 

da SEAERJ Nilo Ovídio e contou com a presença de associados e convidados. O professor ilustrou os 

fatos da crise na cidade fluminense com dados e estatística em termos de dinamismo econômico na 

cidade, além de lançar propostas essenciais para o desenvolvimento socioeconômico. 

O Estado do Rio de Janeiro teve forte perda na participação do PIB nacional de 16,67% para 

11,78%, uma perda de 4,89% entre os anos de 1970 e 2013, de acordo coma pesquisa do IBGE. 

Segundo o economista “com uma trajetória de crescimento inferior à média nacional e uma ca-

rência de reflexões sobre a economia local, o Estado do Rio passou a ver uma deterioração do seu 

território, com desestruturação da economia, perda de autoestima e aumento da violência”. 

Com a crise econômica atual, o fim das obras para as Olimpíadas e o colapso das finanças es-

taduais, Mauro Osório realçou a carência de planejamento no Estado do Rio de Janeiro desde a trans-

ferência da capital para Brasília. 

“É fundamental definir qual é a agenda necessária para promover o adensamento produtivo em 

todo o território fluminense, de modo a aumentar a base para arrecadação e permitir menor depen-

dência dos royalties do petróleo. É imprescindível definir um planejamento para o ERJ, integrando a 

questão econômica com a política de infraestrutura, a diminuição das graves desigualdades sociais 

ainda existentes e a questão ambiental”, conclui o professor da UFRJ. 

ATENÇÃO SÓCIO DA SEAERJ 

“SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO MUNICÌPIO DO RIO DE JANEIRO” 

 

Recentemente fomos surpreendidos por duas medidas tomadas pelo governo munici-
pal, sem qualquer aviso prévio, que afetam o servidor público que são as seguintes: 

 

1) Retirada do Salário Família para quem recebe salário superior a R$ 1.212,64. 

> O Salário Família está regulamentado pela lei 94/79 nos seus artigos 137 a 142, onde 
estão citados os casos de recebimento do salário família, e podemos constatar que não há 
nenhuma referência ao teto salarial do beneficiário. Embora reconhecendo que na Emen-
da Constitucional 20/98, esta fixado um teto para o recebimento do salário família, esta re-
gulamentação se deu através de uma Portaria Interministerial, para os contribuintes do INSS.  
Portanto, consideramos que este corte carece também de uma regulamentação para os ser-
vidores estatutários. Por ora, todos os prejudicados por esta medida, devem solicitar, por 
meio de processo administrativo, a devolução deste benefício.   

Será encaminhado por e’mail, a título de sugestão, um arquivo com um modelo de re-
querimento. 

 

2) Cortes de algumas gratificações de pensionistas do Funprevi. 
> Esta medida também foi tomada sem nenhum critério aparente.  A informação que 

obtivemos é que seriam cortadas algumas gratificações de pensionistas, mesmo daqueles 
que já estariam recebendo há algum tempo e, dependendo de uma manifestação do inte-
ressado, haveria uma análise caso a caso.  Além de ser uma medida, a nosso ver, tomada 
sem muito embasamento jurídico, uma vez que já admite reconsideração para um eventual 
retorno da gratificação, há que ser analisada sob a luz da lei nº 3.267 de 28 de agosto de 
2001, que estabelece os critérios para a concessão de pensão por morte. 

 Em primeiro lugar, estas medidas foram tomadas sem uma comunicação prévia aos 
servidores, que souberam do ocorrido pelo contracheque.  Além disso, estes cortes foram 
efetuados de uma forma linear, sem a divulgação de qualquer embasamento jurídico, e de-
pendendo da manifestação do interessado, serão revistos caso a caso.  Este procedimento 
causa um prejuízo irreparável, como no caso dos pensionistas, pois algumas verbas que não 
deveriam ter sido cortadas, após uma análise podem retornar, porém o prejuízo já foi feito.  

Para finalizar, não aceitaremos como motivos para retirada de direitos, a “crise econô-
mica” porque, em primeiro lugar, a administração de nosso fundo de previdência é respon-
sabilidade de gestores nomeados pelo prefeito da nossa cidade, os quais devem responder 
por sua saúde financeira.  

Ressaltamos que os “números” referentes à situação financeira do Funprevi devem 
ser disponibilizados de uma forma mais transparente pelos atuais dirigentes do nosso fundo 
de previdência, os quais devem buscar na boa gestão de seus recursos, a manutenção dos 
direitos e benefícios previdenciários dos servidores municipais. 
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ATENÇÃO  SÓCIO  DA SEAERJ COM PAGAMENTO  EM  ATRASO 

Entre em contato conosco, volte a frequentar a SEAERJ que você 
não pagará o período que esteve ausente. 

Mais informações, ligue para (21) 2205-2795 e uma de nossas  

atendentes poderá lhe ajudar. Um
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PRÓXIMOS  EVENTOS 

DEU   NA   IMPRENSA 

PROJETO DE LEI Nº 1441/2016   EMENTA:  

 

Autor(es): Deputado LUIZ PAULO, LUCINHA 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  RESOLVE: 
 
Art. 1º - Acrescente-se o inciso X ao Artigo 14 da Lei nº 3189/1999.  
 
Art. 14º - Constituem, dentre outras, fontes de receita do Fundo: 
 
.............................................................................................................................................. 
 
X - 7,5% ( sete vírgula cinco por cento ) da arrecadação bruta da emissão de Documento Único do DETRAN 
(DUDA) para pagamento da sua respectiva folha de inativos. 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos após o decurso do prazo de 
90 (noventa) dias. 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 23 de fevereiro de 2016 
 

Deputado LUIZ PAULO                Deputada LUCINHA 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Vincular 7,5 (R$ 94milhões) da arrecadação bruta (R$ 1,25bilhão ), da emissão de Documento Único do Detran 
de Arrecadação (DUDA) para pagamento da sua respectiva folha de inativos (aposentados e pensionistas) valo-
res constantes no orçamento de 2016. Da arrecadação bruta de R$ 1,25 bilhão , quase 55% são transferidos pa-
ra a área de Segurança Pública, assim posto, é justíssimo que o Departamento com uma receita sólida transfira 
uma pequena parcela de R$ 94 milhões para pagar a sua folha de inativos.  Deputada LUCINHA 

"MODIFICA A LEI Nº 3189 DE 22 DE FEVREIRO DE 1999 
QUE INSTITUI O FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS." 

Agora é Lei! A Alerj derrubou o veto ao projeto de lei 1441/2016, do deputado estadual Luiz Paulo, em parceria com 
a deputada Lucinha, que estabelece a destinação de 7,5% da arrecadação bruta da emissão de Documento Único do 
Detran (DUDA), transferidos para Rio Previdência, para pagamento da folha de aposentados e pensionistas. “A der-
rubada deste veto representa uma grande vitória. Esta Lei tem um preceito importante. Mostra que empre-
sas públicas superavitárias podem assumir suas folhas de inativos. O Detran já paga a folha dos ativos e agora pode 
assumir a dos inativos e pensionistas. Este percentual do DUDA é geralmente proveniente da taxa de visto-
ria”, afirma o deputado Luiz Paulo. 

Silencioso, o VLT é uma novidade para a população, por isso, pedestres, ciclistas, motociclistas e 
motoristas precisam se adaptar ao convívio com este novo meio de transporte, deslocando-se 

sempre com atenção para evitar acidentes. 

Confira algumas dicas simples: 
 

Olhar para os dois lados ao atravessar a rua 
Atenção ao atravessar a rua, cruzamentos ou calçadas que tenham trilhos do VLT. O veículo é 

silencioso e trafega nos dois sentidos. 
 

Respeitar a sinalização 
Mesmo que não se aviste um veículo, o sinal vermelho deve ser respeitado. O VLT tem priori-

dade no semáforo e funciona 24h por dia. 
 

Manter o cruzamento livre 
O veículo ou pedestre pode estar sobre a linha de um VLT sem perceber. É preciso ter atenção 

em todos os cruzamentos. 
 

Ter cuidado com as crianças 
Pais ou responsáveis devem sempre segurar na mão das crianças. O VLT passa perto de calça-

das e, em algumas áreas, até sobre os calçadões. 
 

Atenção ao usar o celular 
Falar ou trocar mensagens no celular pode distrair o pedestre. Como o VLT é silencioso, é 

preciso ter atenção. 

Fora de Operação 

Operação Todos os Dias 

Operação Segunda a Sexta 

De olho na OLIMPÍADA 

Durante todo período Olímpico, esperamos por você no ESPAÇO SEAERJ para   

assistirmos juntos os melhores momentos dos JOGOS  e  

torcermos por nossos atletas.  Não perca esta.   VENHA!... 

Palestra sobre acessibilidade 


