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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

Uma coisa é certa, está tudo errado.    
(Autoria desconhecida)     

    Ano V       Nº 191   Sexta Feira                 

Dia 08 de dezembro de 2017 
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Servidores públicos municipais fazem manifestação no 
CASS contra reforma da previdência e por reajuste salarial 

  
"Nenhum direito a menos!" 

 
sse foi o principal grito de ordem que dominou a manifestação realiza-
da na última  terça-feira, dia 5, em frente ao Centro Administrativo 
São Sebastião (CASS), sede da Prefeitura do Rio, organizado pela 
SEAERJ e por outras 13 associações e sindicatos, representando as 

categorias de servidores públicos municipais. 
O movimento protestou contra a Reforma da Previdência, proposta pelo 

Governo Federal e contra a atual administração do prefeito Marcelo Crivel-
la. 

"Esse primeiro grande ato demonstra que agora os servidores estão de-
cididos a mostrar para a população que a situação de crise enfrentada pelo 
Estado e pelo Município não é culpa do servidor. Temos que acabar com 
essa balela de que o servidor público é um privilegiado. Isso é uma calúnia 
que temos que combater", discursou o vice-presidente da SEAERJ, Alber-
to Balassiano. 

Os servidores municipais protestaram contra a reforma da previdência, 
principalmente em relação às propostas de taxação dos inativos e aumen-
to da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Os manifestantes 
também reclamaram da falta de definição da data para o pagamento da 
segunda parcela do 13º salário, assim como, do não cumprimento da Lei 
que estabelece o reajuste anual do salário dos servidores públicos munici-
pais. Até agora o prefeito não se manifestou sobre a questão. 

Os próximos passos das entidades municipais vão ser combater os pro-
jetos de lei que, conforme está sendo noticiado deverão ser enviados para 
a Câmara dos Vereadores, e, segundo os manifestantes são contrários aos 
interesses dos servidores. "Nossa intenção é realizar uma grande mobiliza-
ção dos servidores para que possamos lotar aquela casa de leis e barrar 
tudo que seja contra o funcionalismo.  Aqui no Município, nosso lema tam-
bém vai ser o de que  "todo vereador que votar contra o servidor, vai 
ter muita dificuldade de conseguir votos nas próximas eleições", 
adiantou Balassiano. 
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Comemoração dos dias do Engenheiro e do Arquiteto 
 

No dia 11 de Dezembro de 2017 segunda-feira, a partir das 

10:00h, em comemoração  aos dias do Engenheiro e do Arquite-

to, 11 e 15 de dezembro, respectivamente, a SEAERJ, realizará 

uma Sessão Solene, para a qual você é convidado.  

Haverá, em seguida, um Brunch de confraternização no valor   

R$ 50,00 (pagamento até o dia 7 de dezembro). 

 Após o dia 8 de dezembro no valor de R$ 60,00. 

 

RSVP (21)2205-2795 - email: contato@seaerj.org.br  

Visita da SEAERJ ao Governador do Estado do Rio de Janeiro 

a segunda-feira dia 04 de dezembro, o Presidente da SEAERJ Haroldo Mattos de 
Lemos, o Presidente anterior Nilo Ovídio Lima Passos e o Arquiteto Vicente de 
Paula Loureiro foram recebidos pelo Governador do Estado, com a presença do 
Subprocurador Geral em exercício, Cláudio Roberto Pieruccetti Marques, o Sub-

secretário Geral da Fazenda Luiz Cláudio Fernandes L. Gomes e o Subsecretário de Lo-
gística, Patrimônio e Gestão da Fazenda Marco Antônio Magalhães Pacheco Filho, para 
discutir questões relativas à nossa sede. 

 O Procurador Geral informou que atualmente o Tri-

bunal de Contas e o Ministério Público têm uma visão 

mais rígida em relação à cessão de uso de próprios esta-

duais, exigindo entre outras coisas licitações para a ces-

são.  

 O Governador lembrou que a SEAERJ, é uma associação que presta serviços ao Esta-

do e à comunidade, assim como o IAB-RJ (que está na mesma situação) não devem 

ser tratados da mesma forma que atividades comerciais lucrativas, como o LAGOON, 

determinando que o Procurador e o Subsecretário de Fazenda agendassem uma reuni-

ão ainda nesta semana com o Tribunal de Contas e com o MP para discutir esta ques-

tão e encontrar uma solução para o caso de entidades sem fins lucrativos que prestam 

serviços ao Estado, como a  SEAERJ e o IAB-RJ. 

mailto:contato@seaerj.org.br


 5 

 

Próximos Eventos
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 Entre no site Oficial   

 Confirme ou altere 

seu local de             

votação  
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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". 

Restaurante e Salão de Festas 
 A SEAERJ oferece um completo servi-

ço de restaurante, coquetéis, festas e 

jantares. O salão de refeições com 150 

lugares, diariamente oferece aos seus 

sócios e convidados um excelente servi-

ço de almoço self-service. Serviços de 

festas e eventos poderão ser agendados 

no salão, bar e área externa. O salão 

de festas e eventos oferece um completo 

e variado serviço de coquetel e janta-

res, com capacidade para até 200 pesso-

as sentadas.  A área externa aberta com 

jardins permite eventos de grande porte 

para 400 pessoas. O estacionamento para 

50 carros com segurança de portaria e 

fornecimento de mesas e cadeiras fazem 

da SEAERJ um local privilegiado para 

associados, convidados e associações de 

classe que desejem promover festas, 

reuniões e  comemorações. 

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

