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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

Obrigado a todos!  

    Ano VI      Fique Sabendo Nº 200 

Dia 06 de abril de 2018 

SEAERJ protesta em ato de servidores     
municipais na Prefeitura do Rio 

 

ngenheiros e arquitetos associados da SEAERJ participaram 

na manhã desta terça-feira, dia 27, de mais um ato de pro-

testo dos servidores municipais, protestando contra a atual 

administração da Prefeitura e a retirada dos direitos dos servidores 

em relação ao Fundo de Previdência Municipal. O ato aconteceu em 

frente à entrada do Centro Administrativo São Sebastião, sede da 

prefeitura municipal. 

"Faz tempo que estamos alertando que o nosso Fundo de Pre-

vidência vem sendo mal gerido, trazendo como consequência um 

rombo que não é culpa dos servidores. E hoje o atual governo já 

demonstra que reconhece que existe um débito do Tesouro em re-

lação ao nosso Fundo", frisou o vice-presidente da Seaerj, Alberto 

Balassiano. 

Alberto ressaltou que somente com a união de todos os servi-

dores do município, os direitos conquistados ao longo de décadas 

de lutas não serão retirados pelo governo. 

"Esse ato que estamos realizando é muito importante para to-

dos os servidores. Esse movimento que já congrega 18 entidades 

representantes de servidores públicos do município do Rio de Ja-

neiro demonstra, mais uma vez, que estamos cada vez mais fortes 

e unidos na defesa dos nossos direitos", destacou Alberto. 

Enquanto a manifestação acontecia, Alberto e uma comissão 

formada por representantes de várias categorias entregaram um 

documento com as reivindicações dos servidores municipais. 
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EDITORIAL 

o dia 01 de agosto de 2013, lançamos o primeiro número do Informativo Vir-

tual da SEAERJ denominado “FIQUE SABENDO”.  

Naquele dia, acreditávamos que o FS poderia dar mais transparência aos as-

sociados, da gestão que ora se iniciava,  informando aos leitores os fatos ocorridos de 

relevância e as futuras ações planejadas pela diretoria. 

 Nesta data completamos, quase quatro 

anos e meio de atividades com o FS de núme-

ro 200. 

 Muitos colegas e funcionários colabora-

ram com sua idéias e ações dentro e fora da 

SEAERJ para que isso fosse possível. Muito 

se trabalhou para chegarmos aqui. 

 A eles os nossos mais sinceros agradeci-

mentos, não esquecendo da importante aju-

da de Deus que nos guiou e nos deu forças 

para que isto pudesse acontecer. 

Obrigado a todos!  
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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   o seu celular.  

Cadastre-se no WhatsApp  da SEAERJ:       

Ligue:  (21) 97166-6834 

Dia 12 de Abril 

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

