
 1 

 

      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO !... 

    Ano VI      Fique Sabendo Nº 198 

Dia 23 de março de 2018 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO MOBILIZADOS 
PELOS SEUS DIREITOS 

 
  

em nenhuma consulta aos representantes dos servidores, o 

governo Crivella acaba de editar um decreto, onde pretende 

anular os efeitos de um decreto em vigor desde 2003, desde o 

governo Cesar Maia.  Este decreto pretende aplicar a Emenda 41, 

que não produzia efeitos aqui no nosso Município.  De imediato 

os ativos passarão a descontar 11% dos seus vencimentos, e 

aqueles que entraram no serviço público após esta emenda 

(2003), não terão mais os benefícios da integralidade e parida-

de.  

Existe também um projeto de lei que foi encaminhado para a 

Câmara dos Vereadores, propondo a taxação dos inativos e pensi-

onistas.  Estas medidas já resistiram a três governos munici-

pais, e estavam em vigor, trazendo grandes benefícios aos ser-

vidores, que descontavam este percentual em toda a sua vida 

profissional, e no momento da aposentadoria, com toda justiça, 

ficavam isentos desta taxação. 

Uma das alegações do governo Crivella, refere-se ao proble-

ma da insolvência do nosso fundo de previdência.  O problema é 

que estas medidas não resolvem este problema, pois o que irá se 

arrecadar é muito pouco, frente ao déficit financeiro alega-

do.  Além do que já foi reconhecido pela gestão atual, de forma 
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extraoficial, que existe um débito do tesouro em relação ao nos-

so fundo da ordem de três bilhões, em valores históricos, que 

precisa ainda ser reconhecido de forma oficial por este governo. 

Portanto, estas medidas de recuperação do Funprevi, deveri-

am ser tomadas sem que este ônus recaísse sobre os servido-

res.  Existe ainda o reajuste que não está sendo concedido por 

este governo, o que acarreta perdas reais.  Todas estas medidas 

serão enfrentadas pelos servidores, que não admitem que sejam 

responsabilizados pela ineficiência desta gestão ou das anterio-

res que passaram pela nossa cidade. 

Neste sentido temos duas batalhas pela frente, onde a pre-

sença de todos os servidores será extremamente importante, para 

conseguirmos manter os nossos direitos. 

 

 ATO DO CONJUNTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL   

NO CASS – DIA 27/03 - 11:00h  

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A DISCUSSÃO DO PROJETO 
DE LEI DA PREVIDÊNCIA NA CÂMARA DOS VEREADORES – 

DIA 28/03 – 10:00h  
NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO !! 
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REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 NO 

ESPAÇO SEAERJ 

COMEMORAÇÃO ANIVERSARIANTES                     

DO MÊS DE MARÇO DE 2018 
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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". 

 
Prezado  Associado 

 
                                            

Receba  o             por  WhatsApp              

 

no seu celular.  

Cadastre-se no WhatsApp  da SEAERJ:       

  (21) 97166-6834 

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

