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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

SEAERJ FAZENDO MAIS PELOS ASSOCIADOS!! 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 259 

         Dia 30 de agosto de  2019 

 

SEAERJ PROMOVE PALESTRA COM PRESIDENTE DO PREVI
-RIO E TIRA DÚVIDAS DE SERVIDORES APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO 
 

Servidores da ativa e aposentados e pensionistas do município do Rio de Janeiro lota-
ram o auditório da Seaerj na manhã desta quinta-feira, dia 29 de agosto, para ouvir e 
tirar dúvidas sobre o Instituto de Previdência e Assistência do município com o presi-
dente do Previ-Rio, Bruno Louro. Convidado pela diretoria da Seaerj, Louro discorreu 
sobre o quadro atual da Previ-Rio e respondeu a várias questões apresentadas pelo 
público, como as possíveis alterações que poderão ocorrer com a reforma da Previ-

dência. 
O presidente da Seaerj, Alberto Balassiano, agradeceu a presença do presidente do 

Previ-Rio, destacando a preocupação constante da Seaerj em promover o debate so-
bre a previdência, uma das questões que mais aflige o servidor, tanto do município, 

quanto do estado.  
“A Seaerj tem como tese de que o servidor não deve pagar pela má gestão dos gover-
nos na administração do Fundo Previdenciário. É muito fácil constatar que existe um 

problema de déficit e, como solução, aumentar a alíquota da contribuição, taxar servi-
dor, cortar aposentadoria e a Seaerj sempre se posicionou contra essas medidas”, des-

tacou Alberto. 
Balassiano chamou a atenção em relação a Lei nº 5.300, de 2011, defendendo a sua 

alteração como forma de viabilizar a recuperação da previdência do município. 
“Talvez a Lei nº 5.300/2011 seja a grande questão a ser combatida, particularmente, 

em relação ao artigo que estabeleceu que todas as dívidas que Tesouro Municipal 
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contraiu com o Previ-Rio fossem anuladas. Da mesma forma, também determinou a 
anulação de todas as dívidas do Previ-Rio com o Tesouro. Só que o Previ-Rio não pos-
sui nenhuma dívida com o município. Essa é uma das grandes bandeiras de luta, ou 
seja, que se reconheça, formalmente, o débito que o Tesouro Municipal com nosso 

Fundo”, avaliou. 
Durante a palestra, o presidente do Previ-Rio listou as receitas do Fundo, ressaltando 
o fato de ter sido estabelecido um teto, em 2011 para receita relativa à folha dos ser-

vidores ativos. 
“O Fundo de Previdência é composto pelos 11% descontados dos servidores, uma pa-
tronal de 22%, uma contribuição suplementar criada em 2011 com o teto de R$ 140 
milhões mensais. Na verdade, o Fundo deveria receber 35% da folha dos servidores 
ativos, mas em razão desse limite, estamos abrindo mão de R$ 73 milhões por mês. 

Recebemos, ainda, o que classifico como uma mesada lastreada pelos royalties de pe-
tróleo, no valor mensal em torno de R$ 26 milhões, independentemente do valor dos 

royalties”, listou. 
Ele também criticou a Lei 5.300 de 2011 que isentou o Tesouro do município do Rio 
de pagar as dívidas que tinha com o Funprevi até a promulgação da Lei. Louro tam-

bém apontou outras metas que considera fundamentais para restruturação do Previ-
Rio. 

“A alteração da Lei 5.300 torna-se fundamental. Também temos que buscar o reequi-
líbrio patrimonial do Previ-Rio e do Funprevi, colocar em prática a obrigatoriedade de 
quando for encaminhado qualquer Plano de Cargos e Salários que seja apresentado 

com estudo de impacto previdenciário”, relacionou. 
Para Louro, a amortização do financiamento imobiliário tem que retornar para o Previ

-Rio.  
“A amortização tem que voltar, foi com o dinheiro de vocês, que contribuíram até a 

criação do Fundo. E com isso, o Previ-Rio tem que parar de usar a fonte 100 para pa-
gar benefício social. E aí poderemos voltar a fazer estoque financeiro para podermos 

dar uma carta de crédito, financiamen-
to individual para o servidor. Nosso de-

sejo é que o Previ-Rio volte a ser sustentá-
vel”, afirmou. 
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ASSEMBLEIA DO ESTADO NA SEAERJ 

Na última quarta-feira (28/09) ocorreu a assembleia  do estado na SEAERJ. O presiden-

te da casa Alberto Balassiano e a vice Marguerita Abdalla deram início à reunião e convi-

daram à mesa os ex presidentes: Nilo Ovídio, Carmen Lúcia Petraglia, Joelson Zunchen e 

Luiz Felipe Pupe. Representantes de diversas entidades como EMOP, INEPAC, câmara 

metropolitana e DRM expuseram os momentos de dificuldade de cada órgão. Após o de-

bate foram estabelecidas as propostas de luta. Foi formada uma comissão com represen-

tantes dos órgãos atingidos em conjunto com a SEAERJ para a confecção de uma nota a 

ser enviada ao legislativo e ao executivo. Um ofício com solicitação de audiência será en-

viado ao governador. Além disso, outras entidades como CAU e CREA serão contatadas 

para que se juntem à SEAERJ em apoio a essa questão. 
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ENCONTRO SOBRE FERROVIAS 

 

Em encontro na ALERJ o deputado Luiz Paulo Correa da Rocha se reu-
niu com representantes da AENFER, do MPF (Movimento de Preservação 
Ferroviária) e da SEAERJ (ex presidente Nilo Ovídio) para discutirem so-
bre o futuro do transporte ferroviário no estado do Rio de Janeiro, e seu 
desenvolvimento. A conversa foi altamente produtiva e renderá frutos 
em breve.  
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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 

12 de setembro 
Das 19:00h às 23:00h 

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

