
1 

 

      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

NÃO PERGUNTES O QUE A SEAERJ PODE FAZER POR TI 
PERGUNTA O QUE TU PODES FAZER POR ELA.    (Adaptado de JF Kennedy) 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 221          

Dia  31 agosto de 2018 

 

PALESTRAS DISPONÍVEIS  

As palestras da SEAERJ são transmitidas ao vivo 

pelo Facebook da entidade e posteriormente pu-

blicadas em sua página do Youtube. Para acessar 

basta abrir os links 

Facebook: https://www.facebook.com/seaerj/ 
 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCW5oakEUA1VeKo8EC1tZyRA  

https://www.facebook.com/seaerj/
https://www.youtube.com/channel/UCW5oakEUA1VeKo8EC1tZyRA
https://www.youtube.com/channel/UCW5oakEUA1VeKo8EC1tZyRA
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ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DO PREVI-RIO:  
NÃO DEIXE DE VOTAR 

  
Colegas,  

  
Estou terminando o meu segundo mandato no Conselho de Administração do Previ

-Rio.  Foram 4 anos em que pude acompanhar as dificuldades do nosso fundo e 
perceber que a péssima situação em que se encontra é devido às gestões que lá pas-
saram e não se preocuparam com a "saúde financeira", permitindo que a degrada-
ção fosse acontecendo... Esta descapitalização foi fruto de medidas que foram to-

madas (por ex. ingresso no fundo de servidores que não contribuíam, aprovação da 
lei 5300 perdoando as dívidas do Tesouro com o fundo, mudança do regime jurídi-
co de servidores municipais sem nenhum estudo de impacto no fundo e sem aporte 

de recursos do governo, entre outras). 
 

Após diversas reuniões com a Casa Civil, foi enviado um projeto de lei (855/2018) 
para revogar o perdão da dívida do Tesouro com o Funprevi, o que equivaleria a al-
go em torno de 6 bilhões de reais. Infelizmente, essa medida incomodou represen-
tantes das gestões anteriores que não querem assumir que foram responsáveis por 
esta absurda situação. Assim, estas forças contribuíram para que o projeto não se-

guisse adiante. 
 

Portanto, é muito importante que fiquemos atentos para não elegermos aqueles 
que não têm o verdadeiro objetivo de recuperar a situação financeira do nosso fun-
do. Precisamos unir nossas forças em torno de quem vai representar fielmente nos-

sos interesses 
 

Desta forma, apoio e indico o candidato Leonam Estrella, número 13, para o  
Conselho de Administração do Previ-Rio!! 

 
  

Alberto Balassiano  
Vice-presidente da SEAERJ  

Conselheiro eleito pelos servidores no Conselho de Administração do Previ-Rio  
  

ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVI-RIO 
NO PERÍODO DE 30/08 A 05/09/2018, PELA INTERNET NO PORTAL 

DO CARIOCA DIGITAL. 
https://carioca.rio/ 

https://seaerj.us13.list-manage.com/track/click?u=2955cbc2340edc9041e603876&id=b33a639c17&e=67177f6247
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Vencemos muitas bata-
lhas à custa de muita luta.  

Nunca desistimos de lu-
tar por melhores salários e 

boas   condições de trabalho.                   
Não desistiremos jamais! 

Colegas 
COLEGAS AJUDEM 

Banco ITAÚ                                      
Ag: 8589        cc: 07863-6     

Depósito no caixa: Informar à 
SEAERJ com cópia do deposito;   

Transferência: Itaú para Itaú, 
identificar o nome de quem transfe-
riu; 

TED ou DOC: Outro banco pa-
ra Itaú, identificar o nome do depo-
sitante; 

Cheque: entregar na tesoura-
ria contra recibo. 

 

 

 

 

 

A SEAERJ há 83 anos vem sendo a 
única entidade de classe representativa 
das categorias de Engenheiro, Agrôno-
mos, Geógrafos, Geólogos e Arquitetos 
públicos,  junto aos Governos Municipal e 
Estadual do Rio de Janeiro. Foi assim, com 
muita dedicação e entusiasmo, que con-
quistou ao longo destes anos atualização 
e melhorias salariais para as categorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ocorre, que a crise que se instalou 

no País, nos atingiu também. Nos últimos 
anos tem sido muito difícil honrar nossos 
compromissos, em especial o pagamento 
dos salários. 

A principal fonte de arrecadação da 
SEAERJ sempre foi a contribuição mensal 
dos associados, que estamos reajustando,  
a partir do mês de setembro de R$ 60,00 
para   R$ 80,00 (oitenta) reais), lembrando 
que este reajuste corresponde a cerca de 
metade da inflação neste período.                             
Último reajuste em 2011. 

.Acrescente ainda, outras receitas 
oriundas do aluguel de nossas dependên-
cias e participação nos seguros adminis-
trados pela SEAERJ, que ajudavam a cobrir 
todos os custos. 

Porém este ano, com a queda  destas 
receitas, ficamos impossibilitados de 
cumprir nossos compromissos nas datas  

 
dos vencimentos, chegando a atrasar 
por um mês o pagamento dos salários 
dos funcionários.  

Mesmo com este reajuste será difí-
cil pagar em dia o 13º salário. 

Por esta razão e não tendo outra 
maneira, estamos apelando aos colegas  
associados ou não, para que possamos 
continuar com dignidade nesta luta em 
defesa da classe e de seus direitos cons-
titucionais, pedindo sua compreensão 
no sentido de uma imprescindível cola-
boração: espontânea e colaborativa. 

Não fixamos valores, solicitamos 
que façam contribuições voluntárias 
com valores arbitrados por vocês. 

Pode ser de R$ 50,00; R$ 100,00; 
R$ 500,00 ou outro valor, em uma, duas 
ou três parcelas, até o final do ano, tudo 
a seu critério.  

Esta contribuição será imprescindí-
vel para o pagamento do 13º na folha 
dos funcionários. 

 Tenha sempre em mente que, ao 
ajudar a SEAERJ, você estará sem dúvida, 
ajudando a si próprio garantindo seu sa-
lário e a conquista de melhorias futuras. 
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Prezado Associado                                       

 

 

Receba   o                                                                          

 

por WhatsApp  no seu celular.  

Cadastre-se no WhatsApp  da        

Ligue:  (21) 97166-6834 
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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". 

Colega, indique novos sócios. 

  somos  mais  FORTES! 
Ao preencher a ART  do CREA RJ 

13 de setembro 
Das 19:00h às 23:00h 

PREZADO  COLEGA 
 

Como já é do seu conhecimento, 

a nossa SEAERJ está passando por 
momento financeiro muito difícil 
com a crise que se instalou, nos 

últimos anos, em nosso País. 

Uma das maneiras de você ajudar 
a SEAERJ, é almoçar com mais fre-

quência em  nosso restaurante. 

A comida é do tipo caseiro e mui-
to  saborosa, como você já sabe. 

Venha, ajude-nos a reerguer a 
SEAERJ. 

Traga seus colegas de trabalho. 

A SEAERJ AGRADECE 

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

