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 SERÁ QUE SEU PROJETO  

SERÁ APROVADO PELA PREFEITURA ? 
  

professora e proprietária da Escola Arquitetura Legal, 

Roberta Mendes, esteve no auditório da SEAERJ em 3 de 

outubro e explicou a proposta de curso por ela ministrado. 

  A profissional enfatizou a importância do conhecimento da 

legislação por parte dos engenheiros e arquitetos e os problemas 

como a falta de regularidade de imóveis que pode pôr em risco a 

segurança na cidade. A busca de informações deve ser constante 

para as regularizações eventualmente solicitadas que segundo 

dados da prefeitura do Rio em 2013, são inversamente 

proporcionais ao adensamento populacional. 

  Roberta comentou quanto as questões da emissão de certidões, 

de “Habite-se” e dos novos rumos do licenciamento urbano no Rio 

de Janeiro, que sofre modificações com a proposta do Novo Código 

de Obras. 

  O curso Arquitetura Legal é organizado em cinco módulos: “O 

que posso construir?”, “Como projetar e licenciar? ”, “Como 

registrar?”, “Como dividir o solo?” e “Como atuar com 

assistência técnica em áreas especiais?”. A formação tem como 

objetivo dar noções de mercado aos profissionais da área. 

      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

PREVINA-SE 

              Ano V       Nº 184 

Sexta Feira   -   Dia 06 de outubro de 2017 
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SEAERJ EM ASSEMBLEIA RETOMA A LUTA PELAS REINVINDICAÇÕES DA 

CATEGORIA  

        Neste momento existe uma grande incerteza sobre o 13º salário, o re-

ajuste anual (obrigatório por lei) e o acordo de resultados, pois em re-

lação ao 13º, o PREFEITO não cumpriu o que vinha sendo feito há vários 

anos, pagar 50% no meio do ano, e postergou o restante.  O reajuste anu-

al pelo IPCA-E é uma conquista que pelo menos repõe as perdas da infla-

ção, para nós seria um precedente muito perigoso o descumprimento desta 

lei, pois em pouco tempo acumularíamos perdas reais, difíceis de repor.   

 Uma outra abordagem da assembleia foi em relação ao nosso fundo de 

previdência, pois o que estamos verificando neste momento é que não 

existe ainda um plano para sanar de vez os problemas do FUNPREVI, em seu 

lugar são realizadas ações que mais parecem “remendos” que estão longe 

de resolver o problema.  A lei 5300 de 2011 foi esta “tentativa”, que se 

mostrou totalmente ineficaz e até agora nenhuma proposta da atual gestão 

foi apresentada.  

 Na verdade, estamos vendo o contrário acontecer. Enquanto vai se 

“empurrando com a barriga”, os cortes de benefícios estão acontecendo e 
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outros mais já estão prometidos, como é a taxação de 11% dos inativos e 

pensionistas, uma conquista que vinha sendo honrada até agora, que era a 

ausência deste desconto de quem já pagou durante toda a sua vida profis-

sional.   

 Uma outra medida discutida e aprovada pelo nosso encontro foi a atu-

ação conjunta com as demais entidades municipais, entendendo que os 

pleitos são comuns e estaremos mais fortalecidos com esta união.  Neste 

sentido, a SEAERJ foi convidada e estará presente em uma reunião marcada 

para o dia 5 de outubro, no Sindicato Carioca dos Fiscais – SINCAF, onde 

discutiremos as ações que podemos tomar em conjunto, para que os servi-

dores municipais não sejam penalizados mais uma vez. 

 Foi informado aos colegas sobre o envio de um ofício ao prefeito 

Crivella solicitando que receba a SEAERJ em audiência para tratarmos de 

questões referentes à carta de compromissos assinada por ele quando era 

candidato em um encontro nas dependências da nossa casa.  Este pedido 

foi feito no dia 28/9, e como até agora não obtivemos qualquer resposta 

por parte do governo, foi aprovada uma concentração nas escadarias do 

CASS, no dia 18/10 (quarta-feira), às 14h, para em seguida nos dirigir-

mos em comissão ao Gabinete do Prefeito, onde iremos reiterar este pedi-

do de audiência.  
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 Entre no site Oficial   

Confirme ou altere 

seu local de votação  
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Próximos Eventos 

 No mês de outubro,                      

a comemoração dos                           

aniversariantes no Piano 

Bar, será no dia 19 ,  em     

virtude do feriado do                     

dia 12 de outubro. 
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Prezado  Associado 

Receba  o  FIQUE  SABENDO  pelo  WhatsApp  de seu  celular.                                                                  
Cadastre-se no WhatsApp  da 

SEAERJ:  (21) 97166-6834 

  

 

 

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". 

Colega, indique novos sócios. 
Ao preencher a ART  do CREA 

coloque o nº 28 da SEAERJ. 

http://www.crea-rj.org.br/

