
NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS  

PARA ONDE ESTÁ INDO O BRASIL ?

                                    Ano V       Nº 162 
Sexta Feira     -     Dia 05 de maio de 2017 

Próximo Evento 

Fiscalizando o exercício da                                    

Engenharia e da Arquitetura -RJ 

ESPAÇO PUBLICITÁRIO  

A diretora de Relações Institucionais do Consórcio BRT, Suzy Balloussier, esteve na So-

ciedade dos Engenheiros e Arquitetos (SEAERJ) defendendo a importância do Sistema BRT 

para a cidade do Rio de Janeiro. Segundo ela, “O BRT está devolvendo a cidade às pessoas 

como numa tática de guerrilha, isto é, atuando na retomada do espaço urbano que era do auto-

móvel”. O evento ocorreu na última terça-feira (02/05) e foi mediado pelo presidente da 

SEAERJ, Nilo Ovídio. 

O Transporte Rápido por Ônibus (Bus Rapid Transit) consiste num veículo articulado que 

trafega em corredor exclusivo, sendo uma alternativa mais rápida de viagem para os passagei-

ros. O modelo existe em 140 países e aqui, na cidade do Rio de Janeiro, o consórcio é adminis-

trado por um grupo de empresas privadas de transporte de passageiros. 

Suzy disse que “o BRT é um dos sistemas mais flexíveis da cidade” pelos aspectos 

econômicos e pelo tempo de execução e de implantação. Foi apontado no Município a necessi-

dade de obras de mobilidade urbana pelo fato de existir uma demanda reprimida muito grande. 

Até dezembro de 2016, o consórcio BRT transportava cerca de 450 mil pessoas/dia e, de 

acordo com dados apresentados pela palestrante, houve uma redução em mais de 16% desta 

demanda nos últimos meses. Ela atribuiu essa queda ao aumento do desemprego na cidade, 

um dos fatores que impactaram diretamente o setor de transportes urbanos. 

O corredor Transoeste foi inaugurado em 2012 e hoje tem cerca de 60 quilômetros de pis-

ta exclusiva, com 62 estações em quatro terminais – Alvorada, Santa Cruz, Campo Grande e 

Jardim Oceânico – onde faz a integração com a linha 4 do Metrô. 

Já o Transcarioca iniciou suas atividades às vésperas da Copa do Mundo, em 2014. Ele liga o 

Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Gover-

nador, se integrando com os trens da Supervia nas estações de Madureira e Olaria e, com a li-

nha 2 do Metrô, em Vicente de Carvalho. 

O último trecho foi inaugurado em agosto de 2016, a Transolímpica, com 26 quilômetros 

de pista exclusiva pela qual os passageiros viajam entre a Avenida Salvador Allende, no Re-

creio, e Deodoro. 

 

  Caro Associado, 
Receba o  Fique Sabendo                

pelo WhatsApp do seu  celular. 

 Basta ligar para o número da SEAERJ  e  se cadastrar:                                                  

(21) 97166-6834 

 
 
  

 Informamos que no FS 160, na matéria – SEAERJ PARTICIPA DE CERI-

MÔNIA NO V PRÊMIO CREA-RJ DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E TECNO-

LÓGICOS , não citamos a presença de um conselheiro da SEAERJ na solenida-

de.  

  Por isso, em tempo, comunicamos que o conselheiro da SEAERJ, Henrique 

Gustavo Frickmann também participou da cerimônia. 

 
 
 

 

TÉCNICOS DA PREFEITURA DO RIO DESMENTEM O PREFEITO E O PRESIDENTE DO PREVI-RIO! 

1. Tem sido apresentado pela atual Administração um déficit de receitas do Funprevi em relação 
aos pagamentos de pensões e aposentadorias de R$ 2,5 bilhões em 2017. De acordo com esses nú-

meros, os gastos previdenciários seriam de R$ 4,6 bilhões e as receitas de apenas R$ 2,1 bilhões. 

2. A exemplo de todos os demais anúncios na área de finanças municipais, os valores são distorci-
dos e não representam publicações da própria Prefeitura em 2017. O anexo 4 do Relatório Resumi-
do de Execução Orçamentária de fevereiro de 2017 demonstra tanto a programação orçamentária 

do exercício quanto os valores já realizados no primeiro bimestre. 

3. Em tal demonstrativo, consta de fato a previsão de gastos previdenciários de R$ 4,6 bilhões em 

2017, sendo que o mesmo está planejado da seguinte forma: 

a) contribuição dos servidores ativos (alíquota de 11%) = R$ 575 milhões 

b) contribuição patronal (que inclui alíquota de 22% e a contribuição suplementar estabelecida pela 

lei 5.300/11) = R$ 2,9 bilhões 

c) contribuições totais previstas em lei = R$ 3,5 bilhões (a+b)d) receitas patrimoniais correntes 

(remuneração do caixa, aluguéis dos imóveis) = R$ 66 milhõese) repasses de compensação previ-

denciária de INSS (COMPREV) = R$ 200 milhõesf) repasse de royalties pelo Tesouro Municipal esta-

belecido em lei 5300/11 = R$ 290 milhõesg) amortização dos empréstimos imobiliários do PreviRIO 

cedidos ao Funprevi pela Lei 5300/11 = R$ 90 milhõesh) Total de receitas do Funprevi garantidas 

em lei = R$ 4,1 bilhõesi) Previsão de venda de imóveis em 2017 = R$ 307 milhõesj) outras receitas = 

R$ 300 milhõesTOTAL com imóveis = R$ 4,7 bilhões (que cobririam ainda despesas administrativas 

de R$ 100 milhões) 

4. Quando se analisa a arrecadação do bimestre janeiro/fevereiro de 2017, demonstra-se que as 
previsões orçamentárias em nada endossam uma insuficiência de R$ 2,5 bilhões. As contribuição de 
servidores e patronais somaram receitas de R$ 516 milhões nesse bimestre, as quais, multiplicadas 
por 6,5 (dado que são 13 meses de folha) somariam R$ 3,4 bilhões (e não os R$ 2,1 bilhões anunci-

ados), idênticos à previsão orçamentária de R$ 3,5 bilhões (item 3.c). 

5. Desta forma, não há justificativa para o valor de R$ 2,1 bilhões, uma vez que a base de contribui-
ções já recebidas no biênio janeiro/fevereiro não irá sumir (o quadro de servidores se mantém) e 
existem receitas adicionais garantidas de R$ 650 milhões (itens 3.d a 3.g), além da possibilidade de 
venda de imóveis. Cabe ressaltar que as previsões de receitas patrimoniais, receitas do COMPREV e 
alienação de imóveis para 2017 não estão infladas em relação ao realizado em 2016, conforme de-

monstrado a seguir: 

a) receitas patrimoniais correntes = LOA 2017 prevê R$ 66 milhões, realização em 2016 foi de R$ 45 
milhões; 
b) COMPREV = LOA 2017 prevê R$ 200 milhões, realização em 2016 foi de R$ 197 milhões; 

c) alienação de bens = LOA 2017 prevê R$ 307 milhões, realização em 2016 foi de R$ 312 milhões. 

6. Em relação a 2016, cabe destacar ainda que as receitas do FUNPREVI de todas as fontes acima 
destacadas (R$ 4,14 bilhões) foram suficientes para pagar todas as despesas de aposentadorias e 
pensões (que somaram R$ 4,07 bilhões), com um superávit previdenciário de R$ 65,2 milhões e sem 
que fosse feito nenhum aporte adicional pelo Tesouro para cobertura de insuficiências financeiras 
no exercício inteiro. Não houve qualquer atraso no pagamentos dos aposentados e isso foi banca-
do pelas contribuições previdenciárias previstas em lei somadas ao esforço de arrecadação das de-
mais receitas regulares do Fundo, conforme as leis vigentes. Isso está expresso no demonstrativo do 

Funprevi referente a 2016 publicado pela atual Administração. 

7. Em suma, embora inegavelmente a situação previdenciária demande bastante atenção e esteja a 
nível nacional em um debate complexo, a atual Administração Municipal instaura um clima de pâni-
co ao divulgar números incorretos e incongruentes com suas próprias publicações oficiais. Somente 
uma total inércia na arrecadação de receitas que são garantidas ao Fundo (como as patrimoniais, 
imobiliárias e do COMPREV) somada ao desrespeito da Lei Municipal 5300/11 justificaria uma arre-

cadação de apenas R$ 2,1 bilhões em 2017 e a consequente insuficiência de R$ 2,5 bilhões. 

Todos os números de 2017 aqui citados estão em 

http://www.rio.rj.gov.br/…/1…/6882457/4187333/RREOAnexo4.pdf 

Já os números de 2016 estão em 

http://www.rio.rj.gov.br/…/1…/6822931/4186731/RREOAnexo4.pdf 

Ambas publicações foram feitas pela atual Administração. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6882457/4187333/RREOAnexo4.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6822931/4186731/RREOAnexo4.pdf

