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COLEGA, INDIQUE NOVOS SÓCIOS
NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS
Representante do Rioprevidência apresenta
atualizações e tira dúvidas na SEAERJ
Em 2 de agosto, Maurício Villela de Souza e Silva, Chefe do Núcleo da
Coordenadoria Rioprevidência, ministrou a palestra “Cenário das Pensões
Previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro” durante a reunião mensal de
pensionistas, no auditório da SEAERJ.
Villela apresentou alguns dados sobre gastos de pensão e estimativas de
crescimento para os próximos anos. Um ponto importante levantado pelo
palestrante foi a alteração da Lei nº 7.628/2017, Art. nº 8, parágrafo 1, que
agora prevê que “o pagamento dos benefícios previdenciários respeitará o
calendário dos servidores ativos do Poder Executivo, exceto em situações
excepcionais de calamidade financeira”.
O representante do Rioprevidência recolheu os pedidos e dúvidas das
pensionistas e prometeu providenciar os acertos pessoalmente na empresa, a
partir de 3 de agosto.

COMUNICADO
Diretoria
Assistencial

A partir do próximo mês de Setembro de 2017, as Reuniões das
Pensionistas serão realizadas às 14:00h das “segundas 4ª Feiras do
mês” no Auditório Gastão Henrique Sengès.
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GOVERNADOR RECEBE PROPOSTAS DA
SEAERJ PARA O IEEA
Uma comitiva da SEAERJ esteve no Palácio Guanabara, em 27
de julho, para audiência com o governador Luiz Fernando Pezão, ocasião em que foi entregue a ele propostas para reestruturação do Instituto Estadual de Engenheiros e Arquitetos
(IEEA). O documento é resultado do workshop “Engenharia Pública no Estado do Rio de Janeiro”, realizado em maio deste
ano, na sede da entidade, sob a coordenação da empresa SAPSoftware de Gestão Empresarial.
A comitiva da SEAERJ, que teve excelente receptividade
junto ao Executivo estadual, foi composta por seu atual presidente Haroldo Mattos de Lemos, pelos ex-presidentes Nilo
Ovídio e Carmem Petraglia, além da Conselheira Ana Paula. Por
parte do governo do estado estavam presentes à reunião, o governador Pezão, o Chefe de Gabinete Civil, Marcelo Queiroz, e
Vicente Loureiro, da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico.
O objetivo das várias ações propostas pela SEAERJ é o de
confirmar o IEEA como um órgão estratégico, responsável pela
aplicação de conhecimentos técnico-científicos nos projetos
tecnológicos, arquitetônicos e de ordenamento e planejamento
territorial em todo o Estado do Rio de Janeiro. Para tanto,
segundo o documento apresentado, é necessária autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira para que atue
efetivamente nas áreas da Engenharia, Arquitetura, Geologia e
Geografia, em defesa dos interesses da administração pública
e da sociedade em geral.

Prezado Associado
Receba o FIQUE SABENDO pelo WhatsApp de seu celular.
Cadastre-se no WhatsApp da SEAERJ: (21) 97166-6834
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O “Curso para Porteiros na Área de Segurança”, ocorrido em 1 de agosto,
lotou o auditório da SEAERJ. O encontro foi organizado pelo 2º Batalhão da
Polícia Militar, pelo Conselho Comunitário de Segurança (2ª AISP) e pelas
associações de moradores da Glória e entorno. Estiveram presentes o Coronel
Ricardo Naldoni, Comandante do 2º BPM, o Tenente Cassiano, que ministrou a
aula, Regina Chiaradia, Presidente do Conselho Comunitário de Segurança (2ª
AISP) e Maria Beatriz Murtinho, Diretora Secretária do Conselho Comunitário de
Segurança (2ª AISP).
Abaixo, a mensagem de agradecimento enviada por Maria Beatriz após o
encontro na SEAERJ.
"O Curso de Noções Básicas de Segurança Predial" ministrado pelo 2º BPM,
numa iniciativa do Coronel Ricardo Alexandre Naldoni, Comandante do Batalhão,
numa parceria com as AMAS (Associações de Moradores integrantes da 2ª AISP)
e a SEAERJ, que gentil e generosamente se associou e apoiou a ideia, nos
fornecendo toda a infraestrutura necessária, foi um sucesso!
Nossos sinceros agradecimentos ao Presidente da SEAERJ, Dr. Haroldo Mattos
de Lemos, por sua colaboração, apoio e espírito público! Sensibilidade com um
projeto de cunho coletivo!
O curso tinha como alvo os Porteiros dos Condomínios da nossa AISP (Área
Integrada de Segurança Pública) visando fornecer práticas mais seguras dentro
dos Condomínios, salientando melhores condições de segurança no trabalho.
Após o curso os porteiros receberão um certificado de participação no curso,
fornecido pelo 2º BPM. Teremos ainda mais duas turmas, mas já esgotadas!
Houve grande procura, pois há muito tempo este não era realizado.
As AMAS agradecem a todos pelo sucesso desta parceria: AMAB,ALMA,AMOUR,
AMAL, AMAGLÓRIA, AMAHU e ALTO LARANJEIRAS"
Diretoria da 2ª AISP
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CONSELHEIROS CRITICAM ATITUDES DO
CAD Previ-Rio

D

ecorridos sete meses da gestão do governo Crivella, foi realizada ontem, dia 31/07, a segunda reunião do Conselho de Administração do Previ-Rio, embora pela lei 3344/01 seja obrigatório uma reunião mensal ordinária. Com a presença da totalidade dos membros que fazem
parte do Conselho (cinco membros pertencentes ao governo e quatro conselheiros eleitos pelos servidores), a reunião constou da seguinte pauta.
O primeiro ponto foi a “Recomposição patrimonial” do Funprevi que aprovou a devolução para o município do Centro de Convenções da Sul América na Cidade Nova, transferido para o fundo pela lei
5300/11, e devolveu também o prédio da ONS, situado na Rua Júlio do Carmo, Cidade Nova, também
de propriedade do Funprevi. Esta operação rendeu algo em torno de 460 milhões, que servirá para
recompor o caixa do fundo, devido à insuficiência de fundos.
O segundo ponto foi sobre a questão dos “Benefícios Assistenciais”, e neste item a proposta foi o corte de três benefícios – “Auxílio Material Escolar”, “Auxílio Órtese e Prótese” e “Bolsa de Estudos Pensionista” – além da redução de outros benefícios, como o Pecúlio “Post-Mortem”, que passa a ser de
uma vez a remuneração do servidor. Todas estas mudanças nos benefícios dos servidores irão reduzir
as despesas em cerca de 20 milhões ao ano, quantia totalmente insignificante para um pretenso reequilíbrio do nosso fundo.
O terceiro ponto da pauta foi a definição da taxa de administração repassada mensalmente ao PreviRio de até 1% sobre a despesa de pessoal do município, sendo que este repasse seria feito de acordo
com as necessidades desta autarquia.
Excetuando o terceiro ponto, que foi aprovado por unanimidade, os outros dois foram 5X4, ou seja, os
quatro conselheiros eleitos pelos servidores votaram unidos contra estas propostas. Existem algumas
razões para isso, em primeiro lugar nós só tomamos conhecimento destas propostas na própria reunião, ou para ser mais preciso, recebemos o material sobre a reunião por e-mail na sexta-feira à noite,
anterior à segunda-feira. Em segundo lugar, estas decisões deveriam ser tomadas após algum debate
e conhecimento melhor do tema, fato que pela exigüidade do tempo isto se tornou impossível. Em
terceiro lugar, isto está parecendo a política do “fato consumado”, pois todas estas propostas já vieram “prontas e acabadas”, e para vocês conselheiros eleitos cabe aprovar ou rejeitar somente, e se
rejeitarem não tem problema, pois nós temos maioria e perderão sempre de 5X4.
Gostaria de lembrar que os recursos do FUNPREVI pertencem aos servidores, e ao Previ-Rio cabe administrar estes recursos, e o fato de constar na lei a participação de quatro conselheiros eleitos pelos
servidores na gestão deste fundo, é para que conheçam e fiscalizem todas estas medidas adotadas. Até porque os servidores não irão aceitar mais que eles sejam alijados da construção dos destinos daquilo que lhes pertencem, e depois sermos surpreendidos por aqueles comentários, “- existe
uma grave crise em nosso país e vamos ter que cortar benefícios, direitos, etc… e o escolhido para
pagar esta conta são os servidores”.
Alberto Balassiano
Vice-Presidente da SEAERJ
Conselheiro eleito do Previ-Rio
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Próximos Eventos

5ª APRESENTAÇÃO: FAPERJ
Palestrante:
Quarta

09

agosto

Prof. Samuel Barros
Auditório da SEAERJ
11:00h Durante a Reunião
do
Conselho
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ART. A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais
informações em “ART e Acervo Técnico".
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