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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

É PRECISO MUITA UNIÃO ! 

    Ano VI      Fique Sabendo Nº 206 

Dia 18 de maio de 2018 

 É preciso muita união 
 

maioria concorda que ter uma entidade de classe forte, capaz de 
nos representar e fazer ecoar as lutas da categoria é de fundamen-
tal importância. E é esse o lugar que a SEAERJ ocupa há mais de 
oito décadas, seja à frente das demandas dos engenheiros, arqui-

tetos, geógrafos e geólogos do serviço público no Estado do Rio, seja co-
mo polo agregador desses profissionais. 
          Por isso, é fundamental que os associados estejam inteirados do 
que acontece no dia a dia dessa entidade. Com a SEAERJ não é diferen-
te.  E nesse momento é importante que todos tenham conhecimento que o 
reflexo da crise na administração estadual atinge direta e gravemente 
nossa entidade e que estamos travando uma luta diária para mantê-la viá-
vel e de pé. 
          Já estamos no mês de maio e o último repasse das contribuições 
dos associados descontadas em folha de pagamento do Estado, foi no mês 
de fevereiro, ou seja, estamos com três meses sem repasse, que compro-
meteram grandemente nosso orçamento. Registre-se ainda, que o valor 
dessas contribuições é o mesmo desde 2011, sendo essa a nossa principal 
fonte de arrecadação para manutenção da entidade. 
          Diante da gravidade da situação, com repasses do Estado atrasados 
e salário dos servidores estaduais também atrasados até o dia 15 de maio, 
a SEAERJ se viu obrigada a adotar severas medidas administrativas para 
redução de custos, entre elas, algumas acordadas com seus funcionários 
contratados como: a) interrupção do pagamento de anuênio, que vigorava 
desde 1995 sem o devido respaldo legal; b) redução da carga horária e 
revisão dos respectivos salários de alguns funcionários. 
          Neste momento, mais do que nunca, precisamos estar unidos em 
torno da SEAERJ, participando para a troca de ideias, das palestras, dos 
cursos, das assembleias e de seus eventos sociais. Lembramos também, 
que nossos espaços físicos estão disponíveis para aluguel e que devem ser 
divulgados pelos associados!  
  Enfim, vamos lutar unidos para manter a SEAERJ atuante e forte 
como sempre foi ao longo de sua existência. 

 
Presidente Haroldo Mattos de Lemos 
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SEAERJ RECEBE PALESTRA SOBRE PANORAMA 
DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS  

 
 

A SEAERJ recebeu nesta terça-feira (15) o assessor da presidên-
cia da FETRANSCARGA, Sergio Vianna, para ministrar palestra acer-
ca do panorama do transporte rodoviário de cargas no Brasil. O pre-
sidente da entidade Haroldo Mattos de Lemos o recebeu em seu ga-
binete e abriu a palestra indicando o serviço de almoço da casa e 
convidando os presentes às próximas palestras.  

 
Sergio iniciou a palestra mostrando o cenário atual do transporte 

modal de cargas sem investimentos em infraestrutura há 40 anos. 
A FETRANSCARGA abrange 92 municípios do Rio de Janeiro e 

possui 5 sindicatos. Segundo ele, a confederação nacional de trans-
porte representa um setor que move a economia porque transporta 
toda a riqueza do país. Ele ainda apresentou uma pesquisa feita pela 
FETRANSCARGA que serve de base para decisões governamentais. 

 
De acordo com essa pesquisa, a quantidade de rodovias pavi-

mentadas no Brasil é de 12% do total. Em comparação a densidade 
da malha rodoviária de países como o Brasil, observa-se um grande 
déficit. Para ele, o sucateamento é o principal problema enfrentado 
pela categoria. Após apresentar dados, vimos que o Rio de Janeiro, 
ainda assim, está melhor que o restante do país. 

As âncoras logísticas são os principais portos do Rio. Portanto, o 
Rio é fechado em uma transversalidade de rotas. 

 
Quanto ao roubo de cargas, o palestrante mostrou os índices por 

região e a evolução anual que é alarmante. O Rio de Janeiro lidera 
as taxas do país e sobrepõe São Paulo. A solução para esses casos é 
aprimorar a legislação aplicável do município. 

 
Ele mostrou alguns projetos de leis que podem sofrer alterações 

ou contribuições que gerariam resultados a longo prazo, caso haja 
integração da polícia. 

 
 

Sergio apresentou intervenções e propostas que aguardam 
aprovação. Apresentou também os projetos de infraestrutura das vi-
as em si que carecem de mudanças. Os estudos de investimentos e 
os planos de transporte e logística estão prontos e aguardam a inici-
ativa do governo federal. 

 
Ao fim, Sergio respondeu dúvidas gerais da plateia e recebeu o 

certificado de participação dado pelo presidente da entidade. 



 3 

 

 

    

   

 

bertos os trabalhos pelo presidente da SEAERJ, Haroldo Mattos que teceu alguns comen-

tários sobre a situação atual da Seaerj, as atividades que são realizadas, como palestras, 

cursos, seminários e conclamando a todos que participem mais da vida da entidade. 

 Logo a seguir, foi dado o informe pelo vice-presidente, Alberto Balassiano, das medidas que 

estão sendo tomadas pelo governo Crivella, em relação ao funcionalismo, bem como as negocia-

ções que estão ocorrendo entre o Movimento Unificado dos Servidores, do qual a SEAERJ faz par-

te desde sua criação, e o executivo municipal, representado pelo Secretário da Casa Civil, Paulo 

Messina.  Em linhas gerais foram debatidos os seguintes pontos: 

Com a edição do decreto n° 44.283 de 02/03/18, feito pelo governo Crivella, já está sendo 

realizado o desconto de 11% para os servidores que já detém todas as condições de se aposen-

tar.  Na mesa de negociação o governo já sinalizou o retorno destes 11% em forma de um abono, 

para que não haja uma evasão de servidores com experiência que ainda podem colaborar com a 

atual gestão.  Na próxima rodada de negociações com o executivo, isto deverá ser definido. 

O projeto de lei enviado para a Câmara dos Vereadores, pelo executivo, propondo a taxação 

dos inativos em 11%, dos valores recebidos acima de R$ 5.645,80, tem uma posição contrária, de 

forma unânime, pelo conjunto das entidades.  Nossa posição, é de que embora seja uma emenda 

constitucional, não entendemos que seja justo taxar aqueles que já contribuíram durante toda a 

sua vida profissional.   

Em relação a este PL, ainda existem mais duas questões a saber. A contribuição do legislati-

vo (Câmara dos Vereadores e TCM), dos 22% para o Funprevi, referente aos servidores destes 
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órgãos, está sendo paga pelo executivo.  No nosso entendimento, esta despesa deveria ser ban-

cada pelo legislativo, uma vez que isto pode impactar no limite definido pela Lei de Responsabi-

lidade Fiscal, que traria prejuízos para os servidores do executivo.   

A outra questão refere-se a criação de uma “pensão vitalícia” para aqueles que se 

aposentaram após a edição da Emenda Constitucional nº 41, e não foram homologadas pelo 

Tribunal de Contas.  A princípio, estes que se aposentaram com a integralidade, devido as re-

gras vigentes na época, não devem ser penalizados, pois agiram de boa fé, Entretanto, caso se 

insista nesta diminuição dos proventos destas aposentadorias e pensões, achamos que seria 

muito importante que houvesse esta compensação para que os colegas não sejam prejudica-

dos. 

Recentemente foram aprovadas na reunião do Conselho de Administração do Previ-Rio, 

algumas propostas de alterações na Lei 5.300/11, aprovada na gestão do ex-prefeito Eduardo 

Paes, que devem ser encaminhadas para a Câmara dos Vereadores, pelo executivo. As pro-

postas de alterações são as seguintes: 

Revogação do parágrafo 6º do artigo 2º desta lei, reproduzido abaixo. 

§ 6º Em razão da capitalização do FUNPREVI realizada pelo Município e 

da transferência de imóveis e das parcelas de amortizações de financiamento imobili-

ário feita pelo PREVI-RIO, ficam quitadas todas as dívidas do Município e do PREVI-

RIO com o FUNPREVI e vice-versa. 

Esta revogação permitirá o reconhecimento formal, por parte do governo, dos recursos 

subtraídos indevidamente, de nosso fundo de previdência, por gestões anteriores.  Não se 

trata mais portanto, de um “aporte” do Tesouro Municipal ao Funprevi, e sim o reconheci-

mento de uma dívida que foi quitada indevidamente, deixando o fundo na situação atual de 

penúria.  

Extensão do prazo de repasses dos royalties do petróleo para o fundo. 
Extinção do limite máximo da contribuição suplementar, gerando mais recursos. 
Retorno da publicação mensal do fluxo de caixa do Funprevi, tornando-se trans-

parentes as receitas e despesas do fundo.  (sugerida pelos servidores e aceita pelo governo) 
Estas propostas estão em fase final de negociações, e em breve devem ser enviadas pa-

ra aprovação do legislativo. 

Além disso, foram levantadas algumas outras questões pelos presentes, que são as se-

guintes:Conclamar ao conjunto da categoria para participarem dos atos e manifestações pro-

gramadas pelas entidades municipais, no sentido de garantir uma “pressão” para atingir nos-

sos objetivos. 

Programação de visitas a Câmara dos Vereadores para realizar um convencimento aos 
parlamentares, para rejeitarem este PL da taxação dos inativo, além de comparecermos aos 
dias de votação para demonstrarmos nossa posição contrária. 

Continuar a divulgar o informe das reuniões do Movimento Unificado com o executivo. 
Verificar a possibilidade de um aumento na representação dos servidores no Fundo de 

Previdência, para que possa haver um efetivo controle da gestão do Funprevi. 
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Ao final da reunião, a avaliação foi que este encontro foi muito importante para sanar 

as dúvidas sobre todas estas questões, pois nem sempre a imprensa divulga os dados de for-

ma precisa, gerando em alguns momentos muitas incompreensões dos temas abordados.  E 

ficou decidido que sempre que existirem novidades, além dos informes, estaremos nos reu-

nindo para discutirmos o conjunto destas medidas.  

      

 

   

   

ASSEMBLEIA GERAL DO ESTADO NO                      

AUDITÓRIO DA SEAERJ  
DIA: 22/05/18 (3ª FEIRA) HORÁRIO: 14:00h 

PAUTA:  

Decreto que acaba com a progressão do IEEA 
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Agora as palestras 

da SEAERJ são 

transmitidas via  

facebook ao vivo, e 

armazenadas na  

página do youtube 

da entidade. 

seaerjoficial 
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*** Dia 14 de Junho*** 

  

 

 

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". 

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

