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PRÓXIMOS  EVENTOS 

 

 

Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (SEAERJ) pre-
tende ajuizar ação na Justiça pedindo liminar contra o estabelecimento de alíquota 

previdenciária excepcional aos servidores ativos e inativos do estado do               
Rio de Janeiro e contra a extinção dos triênios. 

 Em assembleia realizada na manhã desta segunda-feira (7) na sede da entidade, na Glória, Zona 

Sul do Rio, a categoria decidiu se mobilizar contra o chamado "pacote de maldades" apresentado pelo 

governo do estado para equilibrar os cofres públicos. 

 A pauta da assembleia era a extinção do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), 

estabelecida dentre as medidas para enxugamento da máquina administrativa do estado, que inclui a 

redução de 20 para 12 secretarias e a extinção de sete autarquias e fundações, incluindo o IEEA. O 

principal foco da discussão, no entanto, girou em torno das medidas que vão impactar o salário líquido 

dos servidores do estado. 

 "Esse governo é incompetente até para economizar. Ele só quer cortar, principalmente do servi-

dor. Ele não pensa em melhorar a arrecadação. Tem bilhões de reais a receber da dívida ativa que ele 

não cobra porque não tem estrutura para a cobrança", defendeu o conselheiro e ex-presidente da    

SEAERJ, Joelson Zuchen. 

 Para o presidente da entidade, Nilo Ovídio, "as reformas do estado são feitas sem ouvir nin-

guém de dentro". Ele criticou o pacote de medidas do governo, apontando que o maior prejudicado 

será o funcionário público, em detrimento da sociedade como um todo. Eu acho que eles os governan-

tes jogam a imprensa contra a gente como se fosse o funcionalismo público o problema. Principalmen-

te quando a gente olha para o Executivo, que não tem tantas regalias quanto em outros poderes", dis-

se. 

 Foi destacado ainda na assembleia que a redução salarial provocada pelo aumento da arrecada-

ção previdenciária vai prejudicar a economia do estado, já que irá diminuir o poder de compra dos ser-

vidores, impactando o comércio. 

 A entidade decidiu que, nos próximos dias, irá ouvir uma consultoria jurídica para saber em que 

medida é possível brigar judicialmente contra as medidas previdenciárias e de corte na folha de paga-

mento - incluindo nesta o fim do pagamento de triênio aos servidores. 

 A SEAERJ pretende, ainda, se unir a outras entidades em possíveis manifestações públicas con-

tra as medidas propostas pelo governo, e buscar apoio parlamentar para barrá-las no âmbito do legis-

lativo. 

 Saiba mais clicando no link ao lado:  https://goo.gl/rZokQW 

No mesmo dia, o presidente da SEAERJ concedeu entrevista ao programa Repórter Rio,             

da  TV Brasil o qual se posicionou contra o pacote de medidas. Assista em:  https://goo.gl/hDUvB9 

07/11/2016      Segunda Feira 

DEU  NA  IMPRENSA 

“BAZAR  DAS  MENINAS  FOI  UM SUCESSO” 
 

O Bazar das Meninas realizado nesta quarta-feira (09/11), na Casa das Máquinas da SEAERJ, 

arrecadou fundos para ajudar a creche do Outeiro da Glória.  

A Diretoria Assistencial em parceria com as pensionistas da SEAERJ comemorou o sucesso do 

bazar. – O sucesso do Bazar advém da companhia das pensionistas interagindo em um clima de total 

harmonia e alegria, comentou a diretora assistencial, Antonina Avellar Lourenço. Esse é o segundo 

ano do Bazar que está se tornando tradicional em novembro. As pensionistas arrecadaram doações 

de roupas, sapatos, bolsas, cds e acessórios femininos para que pudessem realizar o evento.  

De acordo com a representante das pensionistas, Maísa, “fazemos o bazar de Natal com muito 

carinho para ajudar a creche do Outeiro da Glória. 

ASSEMBLEIA DO ESTADO 

A Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro vai mover ação na 

Justiça contra o estabelecimento de alíquota previdenciária excepcional a extinção dos triênios aos 

servidores do Estado do Rio de Janeiro. A assembleia foi realizada na manhã desta segunda-feira 

(07/11), na sede da entidade. O principal assunto no ato era discutir a extinção do Instituto Estadual 

de Engenharia e Arquitetura (IEEA), no entanto, o encontro acalorado discutiu as medidas que irão 

impactar o salário líquido dos servidores estaduais. Além do presidente da Seaerj, Nilo Ovídio, com-

puseram a mesa o ex-presidente e conselheiro, Joelson Zuchen e o conselheiro, Luiz Felipe Pupe de 

Miranda.  

A SEAERJ está em Assembleia Permanente desde o início do mês. 

 

  Prezado Associado, 
Receba os informes da SEAERJ  pelo WhatsApp, in-

clusive  o  

Fique Sabendo 
Adicione  o número de seu celular, no 

WhatsApp da SEAERJ número: 

 (21) 97166-6834 
 

Foi uma iniciativa inovadora da SEAERJ que valeu muito a pena. O lugar é muito bonito, e viajar com 

um grupo de amigos foi super agradável.  

 

 Foi um passeio muito agradável, descontraído, onde os participantes puderam 

conviver e se divertir. Ao final, a direção da SEAERJ foi muito elogiada pelos participantes do evento. 

 

A viagem foi excelente com oportunidade de  integração com os associados e demais presente com a  
visita a estação ferroviária e passeio de trem. 

Gostei muito da visita à Campos do Jordão e foi agradável a convivência entre todos os participan-

tes. Os pequenos  contratempos que aconteceram foram facilmente contornados.  

Tendo em vista o êxito do nosso encontro, pode contar comigo para outros eventos futuros.  

 
   

   

   

   

 

    ALERJ VAI DISCUTIR O FIM DO IEEA NO DIA 22 DE NOVEMBRO 

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro começa a discutir os projetos do pacote de 
medidas apresentados pelo Governo do Estado após o feriado. Serão 21 projetos ao todo, 
incluindo o Projeto de Lei 2238/2016 que extingue o Instituto Estadual de Engenharia e Ar-
quitetura. A sessão extraordinária está prevista para o dia 22 de novembro, às 11 horas da 
manhã. Confira a data e a ordem de discussão de todos os Projetos de Lei. Acesse o link pu-
blicado em 11 nov. 2016 pelo portal de notícias G1: https://goo.gl/bpCYpP 
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