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PARA NÓS, CONSTRUIR UM MUNDO
MELHOR NÃO É APENAS RETÓRICA.

Todos os dias, milhares de pessoas no Brasil e no exterior têm suas vidas impactadas
por soluções criadas pela Queiroz Galvão. Nossos mais de 46 mil funcionários,
em permanente compromisso com a responsabilidade social e a preservação
do meio ambiente, impulsionam as áreas de infraestrutura, energia, alimentos,
desenvolvimento imobiliário, siderurgia, óleo e gás. Por isso, há mais de 60 anos, 
a Queiroz Galvão é sinônimo de confiabilidade em todos os países onde atua
e também para seus colaboradores, acionistas e clientes.e também para seus colaboradores, acionistas e clientes.
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Fique sabendo 

MENSAGEM ENCAMINHADA PARA ALERJ 
MUITO AQUÉM DO COMBINADO COM O 

GOVERNADOR 

ART - Exercício Legal da Profissão 

Plano Salarial do Estado foi encaminhado para a ALERJ 
 No dia 18 de junho foi encaminhado pelo Poder Executivo do Estado , o nosso 
Plano de Cargos e Salários, junto com outros mais de trinta planos de diversas ca-
tegorias funcionais do Estado do Rio de Janeiro, para a ALERJ afim de ser aprecia-
do pelos Deputados e em seguida submetido à votação. 
 Na sexta feira, dia 20 de junho, nosso projeto de PCS foi apresentado ao Ple-
nário com as seguintes propostas: 
 1. Aumento de 41,8% sobre os valores atuais; 
 2. Implementação do plano em 4(quatro) parcelas semestrais; 
 A transferência dos engenheiros e demais categorias que integram a nossa 
classe, para o IEEA, não foi incluída no projeto, apesar de não representar nenhum 
custo financeiro ao erário estadual. 
 Ao longo da seção, foram feitas  propostas por diversas Deputados, para que 
fossem incluídas emendas que pudessem atender melhor o anseio da categoria. 

 Em seguida ao discurso dos Deputados que se manifestaram por melhores índices e 
implantação do Plano em até no máximo dezembro de 2014, o presidente ALERJ Deputado 
Paulo Melo informou que os processos estariam disponíveis para inclusão das emendas e 
que na reunião com a Bancada dos Lideres na segunda feira dia 23 de junho, todos os 
processos seriam analisados para possíveis revisões e eventual atendimento das emen-
das. Após tais procedimentos, os processos com as emendas, seriam colocados em votação 
ao longo da semana.  
 Na Mensagem referente ao aumento dos engenheiros e demais categorias, foram in-
cluídas cerca de mais de 30 emendas por diversos Deputados.  
 Na reunião das lideranças com os secretários de Planejamento e da Casa Civil, 
ficou resolvido aprovar tão somente a mensagem do Governador sem qualquer emenda.  
 No dia 26 de junho, em seção extraordinária da ALERJ, foi aprovada na íntegra a 
mensagem encaminhada pelo Sr. Governador sem qualquer das emendas apresentadas pelos 
Deputados.  

REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DA PREFEITURA  

 No dia 20 de junho, uma comissão da SEAERJ reuniu-se na Prefeitura com os Secretários de Ad-
ministração e de Fazenda.  

 Os secretários não tinham conhecimento dos detalhes de nosso pleito, bem como os valores 
pleiteados pela categoria. Após as devidas explanações, foram apresentadas, comentadas  e  entregues 
a tabela proposta pela SEAERJ atualizada em 2013 incluindo: gráfico de comparações salariais com ou-
tras categorias de nível superior do Município; tabela de valores do SCO-RIO (terceirizados); estudo 
comparativo com as  remunerações de editais de concursos públicos (tabela e gráfico) e comparação 
entre os valores recebidos atualmente e os propostos. 

 Falamos sobre a evasão dos técnicos e ressaltamos a defasagem de 37% relativos ao salário pro-
fissional de referência (CREA e CAU) para os profissionais situados na categoria inicial. 

 Informamos sobre a existência do processo administrativo e seu estágio atual com os cálculos 
do impacto na folha já efetuados. Os Secretários informaram que teriam vistas do processo ainda na-
quele dia. 

 Ficou acertado que o Secretário de Fazenda entraria em contato com a SEAERJ, na terça feira 
seguinte para agendamento da 2ª reunião objetivando dar continuidade nas negociações. 

 Programada inicialmente para o dia 1º de julho, a segunda reunião foi remarcada para dia 10 
de julho de 2014. 

Na ART do CREA 
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Eleição para o Conselho de Administração do PREVIRIO 
 Foi realizada no dia 13 de junho de 2014, tendo o candidato da SEAERJ  

Engº Alberto Balassiano sido eleito com 701 votos. 

Editorial 
 Prezados Colegas da SEAERJ, em especial do Estado. 
  
 O Secretário Sergio Rui, representando o Governo, se manteve irredutível e a mensagem foi aprovada 
conforme foi enviada, não tendo sido aceita nenhuma emenda parlamentar, por mais justa que fosse, ainda 
que não representasse qualquer aumento de despesa. 
 Gostaria, neste momento, de agradecer aos colegas que reconheceram nossa luta, e dizer que fizemos 
tudo que estava ao nosso alcance. 
 Não vou citar nomes dos que me ajudaram nesta batalha, pois foram muitos, e não quero cometer ne-
nhuma injustiça,   
 Em nenhum momento me senti sozinho, estive sempre cercado de colegas e amigos empenhados em 
ajudar, uma verdadeira equipe, com o firme proposito de cada um dar o melhor de si. 
 O mais importante desta batalha foi o surgimento de novas lideranças e novos colegas, que agora estão 
entrando no movimento, descobrindo e reconhecendo a SEAERJ como a sua entidade de classe e a importân-
cia da participação de todos. 
 Foi uma luta de quase um ano e uma árdua batalha final na ALERJ. Lutamos muito,  
 O momento agora é de reflexão. Aprendemos bastante e o mais importante foi o surgimento de pesso-
as com novas ideias que irão reforçar o conceito de Engenharia Pública. 
 Como sempre atuei nos movimentos, vou lutar até o último dia de meu mandato como Presidente pelo 
reconhecimento da Importância de nossas classes, tanto no ESTADO quanto no MUNICÍPIO, principalmente no 
que diz respeito aos novos concursados que amargam salários ridículos. 
 Vamos convocar uma assembleia para agosto e continuar a lutar, Tudo é possível, até mesmo melhorar 
o que foi aprovado. DESANIMAR JAMAIS !!!! 
  

JOELSON ZUCHEN 

Presidente 

FIQUE SABENDO

30
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|  PALAVRA DO PRESIDENTE  |

Com esta edição, a segunda de nosso man-
dato, completamos  um ano intenso de re-
alizações e grandes mobilizações de nossa 

categoria,  e  aumento do nosso quadro associati-
vo com a entrada de 170 novos sócios.

O que aconteceu de mais importante na SEAERJ 
este ano, foram as mobilizações da nossa catego-
ria, tanto no ESTADO como no MUNICÍPIO.

No Município, foi bonito e gra-
tificante ver  a SEAERJ  lotada,  
palco de  uma grande mobiliza-
ção da classe e culminando com 
mais 800 profissionais reunidos 
em assembleia no pátio de nossa 
sede,  e decidindo uma paralisa-
ção por 3 dias, com atos nas es-
cadarias do CASS, na CÂMARA 
MUNICIPAL, todos com grande 
participação, e com grande re-
percussão na imprensa. Fomos 
noticias nos  jornais, TV, rádios e 
sites , tornando público a nossa  
importância no desenvolvimento 
e conservação de nossa Cidade 
e Estado.   

Como  resultado da nossa mobi-
lização, foi aberto um canal direto 
com o Prefeito e  a formação de 
uma Comissão de Alto Nível, com a participação 
direta da presidente da CDESP,  Rosemary Teixeira 
de Macedo , Secretários de  Administração, Paulo 
Jobim Filho e de Fazenda,  Marco Aurélio  Santos 
Cardoso ,  que resultará na apresentação de uma 
proposta  a ser submetida à nossa categoria.

Quanto nossa luta no ESTADO,  após  um ano de 
negociação, conseguimos  um reajuste   abaixo do 
prometido e acertado. Cabe ressaltar que, infeliz-
mente, a classe foi impedida por alguns colegas, in-
clusive dirigentes de altos cargos, de ficar unida no 
IEEA, a exemplo de outras categorias profissionais 
de igual importância. Houve uma grande e inacei-
tável resistência  para tal, que resultou num índice 
de reajuste muito menor que o acertado com o Go-
verno, pois a disponibilidade financeira para nosso 
aumento foi utilizada, também,  para o reajuste do 
pessoal de nível superior de outras classes.

Nossa luta pela valorização da Classe e seu justo 
reconhecimento, não irá parar ! 

O mais importante é o surgimento de novas lide-
ranças e novos colegas que agora estão entrando 
no movimento, conhecendo e reconhecendo a SE-
AERJ como sua entidade de classe, e a importân-
cia da participação de todos.

No campo da comunicação com seus associados, 
criamos o FIQUE SABENDO, 
nosso informe semanal e incre-
mentamos nosso relacionamen-
to nas redes sociais, facebook , 
seja amigo da SEAERJ, através 
do Seaerj do Rio, além de nosso 
Twitter,  com noticias on-line so-
bre tudo que de importante acon-
tece de importância para nós.

Além disto, realizamos sema-
nalmente palestras de interesse 
não só da categoria,  mas do pú-
blico em geral, sobre os mais va-
riados temas,  além de três gran-
des painéis sobre a recuperação 
do Elevado do Joá, Mobilidade 
Urbana, Vistorias Prediais, ou-
tros virão.

Fizemos  grandes  investimentos 
nas instalações físicas e no pessoal da SEAERJ, 
com a reforma completa da cozinha, contratação 
de nutricionista, treinamento do nosso pessoal e  
construção de uma câmara frigorifica, reforma do 
ar condicionado do nosso auditório, e a constru-
ção de um bicicletário, aberto ao público. 

Para finalizar, vou repetir, uma coisa que tenho 
dito: Vamos lutar até o último dia de nosso man-
dato como Presidente, pelo reconhecimento da 
CLASSE, no ESTADO e no MUNICÍPIO e o engra-
decimento da SEAERJ.
DESANIMAR NUNCA !!!!

Engº Joelson Zuchen
COM MUITO ORGULHO E SATISFAÇÃO 
PRESIDENTE DA SEAERJ

MOBILIZAÇÃO E LUTA
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Em 79 anos - 1935-2014 -, a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de 
Janeiro registra 30 ex-presidentes, sendo quatro mulheres. Em reconhecimento, a entida-

de inaugurou placas na sede, relembrando o cinquentenário – 1935-1985 -, e os 75 anos de  
existência:

EX-PRESIDENTES DA SEAERJ 

01 - Edson Junqueira Passos - 1935
02 - Helio Alves de Britto -1936- 1937
03 - Armandino Ferreira de Carvalho - 1937-1938
04 - João Gualberto Marques Porto - 1938-1939
05 - Alberto Sá Freire Paes - 1939-1940
06 - Hermano Cupertino Durão - 1940-1941
07 - Luiz Ribeiro Soares - 1941-1943
08 - Arnaldo da Silva Monteiro Junior - 1943-1945
09 - Renato Leite da Silva - 1945-1947
10 - Carmen Velasco Portinho - 1947-1949
11 - Ulysses Rodrigues Hellmeister - 1949-1951
12 - Cesar do Rego Monteiro Filho - 1951-1953
13 - Eduardo de Souza Filho - 1953-1955
14 - Osmany Coelho e Silva - 1955-1957
15 - Eduardo de Souza Filho - 1957-1959
16 - Ivo Magalhães - 1959-1961
17 - Milton Gomes Abrunhosa - 1961-1963
18 - Stelio Emanuel de Alencar Roxo – 1963-1965
19 - Luiz Augusto Rocha – 1965-1967
10 - Humberto de Paula Antunes - 1967-1969
11 - Gilberto Morand Paixão - 1969-1971
12 - Geraldo Heleno de Segadas Vianna - 1971-1972
13 - Gastão Henrique Sengés - 1972-1973
14 - Alberto Caruso - 1973-1975
15 - Nilo Gomes de Mattos - 1975-1977
16 - Alair Santos Filho - 1977-1979
17 - Eugenio Morand - 1979-1981
18 - Mauro Lucio Guedes Werneck - 1981-1983
19 - Affonso Agusto Canedo Netto - 1983-1985
20 - José Maurício Baptista Nogueira - 1985-1987
21 - Eduardo Mesquita de Souza - 1987-1989
22 - Luiz Felipe Pupe de Miranda - 1989-1991
23 - Arnaldo Dias Cardoso Pires - 1991-1993
24 - Jeanine Camargo Barcelos - 1993-1995
25 - Jayme Tobias Steichel - 1995 - 1999
26 - Antonio Elisimar Belchior Aguiar - 1999-2003
27 - Eduardo José Costa König da Silva - 2003-2007
28 - Angela Botelho - 2007-2009
29 - Carmen Lucia Petraglia - 2009-2011
30 - Eduardo José Costa Köning da Silva - 2011-2013
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MOBILIZAÇÃO UNE CLASSE 
EM TORNO DA SEAERJ

|  SEAERJ - Notícia  |

Mobilização: 
Centro Administrativo 
São Sebastião (CASS) 
em 13/05/14
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|  SEAERJ - Notícia  |

Mobilização une classe 

Mobilização: 
Câmara de 
Vereadores
em 14/05/14

Assembleias de 
mobilização no 
auditório da SEAERJ
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Com a inovação de palestras toda terça-
feira, a atual Diretoria - Biênio 2013-2015 
-, ampliou a oportunidade de disseminar 

conhecimentos de interesse do associado e  da  
comunidade convidada.

Mesas Técnicas - sempre às quintas-feiras, das 
17 h às 19 h -, constitui outra importante iniciativa 
da atual gestão. As Mesas reúnem de quatro a 
oito debatedores, no máximo, além de ouvintes 
que podem, no final dos trabalhos, aduzir alguma 
contribuição que será acatada, ou não, pela Mesa.

O objetivo desta recente programação - que já 
abordou, por exemplo, o tema Saneamento Básico -, 
é produzir documento em que as conclusões servirão 
de contribuição ao Poder Publico. A partir das Mesas 
Técnicas, também poderão ser geradas palestras 
abertas ao público, no auditório da SEAERJ.

|  SEAERJ - Notícia  |

A programação de palestras e Mesas Técnicas, a 
cargo da Diretoria Sociocultural que tem à frente 
o Engº Carlos Eugenio Del Castilho e Diretoria 
Técnica, cujo diretor é o Engº Mario Sergio de 
Castro Bandeira, se desenvolve sob a coordenação 
do Engº Nilo Ovídio Lima Passos, também membro 
do Conselho Editorial da revista SEAERJ Hoje. 

Este destacou que a programação de palestras 
às terças-feiras -  de caráter regular -, se propõe 
a ser uma das formas que a atual gestão elegeu 
para interagir, efetivamente, com o associado e o 
público, em especial a comunidade vizinha à sede 
da SEAERJ, de fácil acesso através da estação do 
Metrô da Glória.

Na opinião do Engº Nilo Ovídio Lima Passos, 
despertou grande interesse dos associados, por 
exemplo, a palestra abordando o tema Espécies 

PALESTRAS SEMANAIS E MESAS TÉCNICAS 
INOVAM E PROPORCIONAM CONHECIMENTOS



10  |  SEAERJ Hoje

Exóticas Invasoras – Problemas e Soluções, em 
12/11/13, e efetivada por colegas do Município e 
sócios da SEAERJ. 

Até junho deste ano, os mais variados temas 
foram desenvolvidos por renomados e experientes 
profissionais, como o Plano Nacional de Logística de 
Transporte; Os Royaties do Petróleo, assunto abordado 
pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Energia, Indústria  e Serviços do RJ, Julio Cesar 
Carmo Bueno; Corredores Rodoviários; Mobilidade 
Urbana no Rio de Janeiro; palestra e lançamento do 
livro Guia de Procedimentos – Elaboração de Laudo 
Técnico de Vistoria Predial; As Águas do Rio – História 
da Evolução do Abastecimento nos séculos XVI ao 
XX; Mesa-Redonda – O Urbanista e o Rio de Janeiro 
além daquela sobre  Elevado do Joá.

Em 2013, são exemplos de temas apresentados, 
entre outros temas: Obras do Maracanã, pelo 
Presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado 
(EMOP), Engº e sócio da SEAERJ Icaro Moreno 

Junior; Do Planejamento à Ação, tema sobre as 
obras em andamento apresentado pelo Secretario 
Municipal de Obras - também sócio da SEAERJ -, 
Alexandre Pinto; Oportunidades ou Ameaças? sobre 
a Resolução 4.131/2013, da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) e Rodovia BR-040 (Rio-
Petrópolis); Estamos Preparados para as Chuvas? 
– Visão Estadual e Municipal; Empreendedorismo, 
Inovação e Negócios Tecnológicos na Administração 
Pública; Segurança Alimentar & Agrotóxicos no 
Brasil; Trens de Turismo e Culturais no Brasil; além 
da palestra sobre Mobilidade Urbana, proferida pela 
Dra. Eva Vider, sócia da SEAERJ, e algumas outras.

A programação “Terças na SEAERJ” ocorre 
sempre às terças-feiras, no horário das 17 
horas – Auditório – Rua do Russel, 1 – Glória – 
junto a estação do Metrô. Participe. Logo após, 
das 19 h às 22 h, no Espaço SEAERJ, acontece 
a programação:  “Música Para Quem Gosta de 
Música”. Participe.

|  SEAERJ - Notícia  |

Palestra em 25/05/14: Elaboração de Laudo Técnico 
de Vistoria Predial, ou Autovistoria

Fo
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CANDIDATOS AO GOVERNO DO RJ EXPORÃO PLANOS NA SEAERJ

A Direção da SEAERJ encaminhou convite aos candidatos ao Governo do Rio de Janeiro nas 
próximas eleições para exportem seus Planos de Governo aos associados, em data a ser 
confirmada, nos meses de agosto ou setembro/14.

Conforme registros no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e homologação nas respectivas 
convenções, concorrem ao Governo do Estado: Governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), este 
à reeleição; Anthony Garotinho (PR), Lindbergh Farias (PT) e Marcelo Crivella (PRB).
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É paradigma contemporâneo que a respon-
sabilidade social, com modelo ético de 
gestão organizacional, é meta básica a 

ser perseguida por qualquer empresa. No se-
tor de Obras Públicas, porém, responsável por 
intervenções que têm o poder de melhorar sig-
nificativamente a qualidade de vida de milhares 
de pessoas, essa sigla, RSE (Responsabilidade 
Social e Ética), tem que ser escrita com letras 
maiúsculas. Mais ainda, para enfatizar essa im-
portância pode-se até adotar trocadilho infame 
e dizer que essas letras (RSE) têm mesmo de ser 
levadas ao pé da letra.

Isto porque são bem diferentes as consequên-
cias dos erros cometidos pelas empresas exe-

OBRAS PÚBLICAS: UMA QUESTÃO 
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
“Todas as intervenções seguem o conceito de 
Desenvolvimento Sustentável”.

|  OBRAS - Artigo  |

Diretor-Presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do RJ (EMOP) 
desde 01/01/2007. Com um histórico profissional pontuado pelo comando de 
Empresas Públicas como a RIOLUZ e a RIOURBE, da Prefeitura do Município 
carioca, e a SERLA, da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, do Governo 
Estadual. Engenheiro Civil formado pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), em 1980; é integrante do quadro do Instituto dos Engenheiros 
do Estado do Rio de Janeiro. Pós-graduado em Engenharia Sanitária e 
Ambiental pela UERJ, completou também o Curso de Extensão em Engenharia 
Ambiental, na UFRJ; Tem Mestrado na COPPE/UFRJ em Planejamento 
Energético Ambiental. É sócio da SEAERJ desde 04/05/1983.

cutoras de uma obra pública, daqueles que são 
praticados em uma obra particular. Apesar de 
que, em ambos os casos, há em comum a alte-
ração negativa de prazo e qualidade, a intensi-
dade e necessidade da cobrança de resultados 
são infinitamente superiores em uma obra pú-
blica. 

 Uma coisa é a decepção da família em não ver 
o seu projeto de reforma ou construção da casa 
sair do jeito e no tempo sonhados. Outra coisa 
é não entregar um equipamento público como, 
por exemplo, escola ou hospital, no prazo esti-
pulado e sem a qualidade necessária para fun-
cionamento, de acordo com o projeto aprovado 
pelo cliente, para atendimento à população.

PERFIL  |  Icaro Moreno Junior
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Engenharia sob pressão

A responsabilidade social é tão grande na 
engenharia de obras públicas, que em algumas 
delas tem de se levar em conta até mesmo a carga 
de paixão que um equipamento pode conter. 
É o caso, por exemplo, do Maracanã. Como 
engenheiro responsável pela reforma do estádio, 
senti o que foi exercer essa missão sob uma 
pressão constante de um coletivo formado por 
milhares, uma nação inteira de apaixonados pelo 
futebol. 

Ali, no Maracanã, o momento de maior tensão 
foi quando tivemos que decidir pela demolição 
da antiga cobertura. O motivo dessa decisão 
teve o respaldo de laudos dos mais renomados 
técnicos em estruturas, professores das melhores 
faculdades de engenharia do País e também da 
Espanha, condenando a antiga marquise por 
problemas de segurança. Mesmo assim, após 
essa decisão, o tempo para finalizar as obras no 
curto prazo estabelecido era perdido por tentativas 
de embargo na Justiça, baseados no tombamento 
como patrimônio histórico, do Maracanã. 

E nesse ponto é interessante voltar à comparação 
de surpresas desagradáveis entre obra pública e 
particular, ligadas à questão central da RSE.  Para 

isso, vamos imaginar uma casa velha, carregada 
de sentimentos antigos de família, com um projeto 
de reforma contendo poucas modificações para 
não descaracterizar o imóvel. No meio da reforma, 
verificamos que o cupim comeu de dentro para 
fora as colunas de madeira de sustentação do 
forro do telhado, no meio da varanda. Não tem 
jeito: vai ter chororô de família, mas as colunas 
terão de ser trocadas. Aqui a solução é triste, mas 
sem dificuldades para ser adotada. 
Já com o Maracanã...

Foi a primeira vez que tivemos o estádio fechado 
por longo tempo, para podermos realizar a 
inspeção da antiga cobertura. E constatamos que 
ela estava condenada. Não restava outra opção a 
não ser a demolição. E aí volto a enfatizar a questão 
da responsabilidade social e ética, deixando a 
pergunta: não demolir, colocando em risco a 
segurança de torcedores, ou demolir, contornando 
a questão do tombamento, enfrentando a ira de 
torcedores saudosistas, correndo o risco de não 
entregar o estádio a tempo, mas preservando 
vidas?

Bem mais difícil, é claro, a decisão de se demolir 
a cobertura do Maracanã, do que o hipotético 
enfrentamento da questão dos cupins citada 
acima. Enfim, foram tantos ensinamentos que 

“Tivemos que decidir pela demolição da antiga cobertura”.
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Demolição da cobertura do Maracanã
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resolvi colocá-los em uma revista destinada aos 
funcionários da Empresa Estadual de Obras 
Públicas (EMOP), que levou o sugestivo nome de 
Engenharia e Paixão. 

Modelo ético de gestão organizacional

E foi adotando um modelo de gestão para acom-
panhar a importância social de um órgão respon-
sável pelas obras públicas do Estado que conse-
guimos atingir um número expressivo: nos últimos 
sete anos (janeiro/2007 a dezembro/2013) de minha 
gestão à frente da empresa, a EMOP - vinculada 
à Secretaria de Estado de Obras -, foi responsável 
pela elaboração de projetos e o gerenciamento e 
fiscalização de obras de construção, reforma e ma-
nutenção de equipamentos públicos que somam 
um total de R$ 7.087.745.982,68 de investimentos, 
em intervenções concluídas ou em andamento. 

- Com o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), em parceria com os governos federal e 
municipal, estamos reduzindo drasticamente as 
desigualdades em comunidades abandonadas 
há anos. A estratégia é a ocupação social com a 
construção de equipamentos públicos e soluções 
de infraestrutura, prioritariamente nas comunidades 
pacificadas. A EMOP tem obras executadas e 
projetos em andamento nas comunidades da 
Rocinha, Alemão, Manguinhos, Jacarezinho, Lins 
de Vasconcelos, Tijuca (Borel, Formiga e Salgueiro) 
que somam aproximadamente 500 mil pessoas.

Entre os equipamentos públicos construídos estão 
escolas, Unidades Básicas de Saúde, conjuntos 
habitacionais, bibliotecas, creches, entre outros, 
além de transporte eletromecânico não poluente 
para adoção em comunidades que têm problemas 
de acessibilidade.

Todas as intervenções são acompanhadas de 
programas de inclusão social e,desenvolvimento 
sustentável, com as comunidades tendo 
participação na definição dos projetos. Para isso, 
a EMOP trabalha diretamente com a equipe de 
Trabalho Social do PAC, que este ano foi premiada 
durante o 7° Fórum Urbano Mundial (WUF 7 - 
World Urban Forum) que aconteceu do dia 7 ao 
dia 11 de abril em Medellín, na Colômbia. O evento 
é considerado o mais importante do mundo sobre 
cidades e desenvolvimento urbano. O prêmio é 
um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no 
Brasil na área de urbanização de favelas.

O Maracanã renasceu moderno, com padrão in-
ternacional, preservando sua arquitetura. Mais 
segurança e conforto, maior visibilidade e melhor 
acessibilidade. edifício sustentável, com certifica-
ção LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design). Um prédio inteligente, com sala de con-
trole acionando eletronicamente todo o sistema de 
funcionamento do estádio, e monitorando através 
de 383 câmeras a movimentação do público.

No período pesquisado (janeiro/2007 a dezem-
bro/2013), as construções e reformas somaram 
174 obras já concluídas e outras 50 em andamen-
to, em todo o Estado, distribuídas entre 22 órgãos 
públicos. São todas obras de qualidade, feitas a 
partir de projetos cuidadosamente elaborados, de 
acordo com as necessidades de cada cliente, para 
atendimento com responsabilidade social e ética a 
toda a população. 

INVESTIMENTOS

PAC R$ 4.917.755.811,57
Maracanã R$ 1.049.999.831,62

Construção ou Reforma R$ 791.151.282,96
Manutenção R$ 328.839.056,53

TOTAL R$ 7.087.745.982,68

“O Maracanã nasceu moderno, com padrão internacional”.
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Capa da Revista Engenharia e Paixão
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Todas as intervenções seguem o conceito de 
Desenvolvimento Sustentável, com o emprego de 
materiais modernos que atendam o respeito ao 
meio ambiente. Algumas de nossas obras têm o 
selo LEED (sistema internacional de certificação e 
orientação ambiental para edificações).

Na mais recente edição de nosso Catálogo de 
Referências, que faz parte do Sistema de Custos 
da EMOP, incluímos em espaço próprio (Categoria 
100 – consciência ambiental), os itens referentes 
a composições de preços de construções 
sustentáveis. Com pesquisa de insumos realizada 
pela Fundação Getúlio Vargas, o Catálogo dobrou 
dos antigos 3.500 para 7.000 itens em composição 
de material, equipamento e mão de obra. O Catálogo 
da EMOP é referência obrigatória, por decreto, na 
composição de preços para orçamentos de obras 
no Estado do Rio de Janeiro e em municípios que 
não dispõem de sistemas de custos.

Convencido da importância da preservação de 
prédios públicos, decidi transformar em diretoria (DIM 
– Diretoria de Manutenção) o antigo Departamento 
de Obras e Conservação da EMOP. O cuidado com 
a manutenção é a linha certa para a conservação 
permanente, em segurança e estética, reduzindo 
substancialmente as situações de emergência. 
Manutenção e emergência são situações totalmente 
distintas. 

Atualmente, a DIM tem contrato de manutenção 
permanente para conservação de importantes 
equipamentos públicos, incluindo:

- Toda a rede estadual de ensino (1.311 escolas);
- 27 prédios da Secretaria de Estado de Cultura;
- 22 Unidades de Pronto Atendimento (UPA);
- 98 equipamentos da Secretaria de Estado e 
Defesa Civil

TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS 
EM MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE 
JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2013 = R$ 
262.988.939,11.

NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS (2011/2012/2013), 
FORAM INVESTIDOS NA MANUTENÇÃO DE 
ESCOLAS UM TOTAL DE R$ 217.521.444,39. 
O QUE REPRESENTA UMA MÉDIA ANUAL DE 
R$ 72.507.148,13. 

Nesse período (a partir de 2011), a EMOP criou 
um indicador, o IGAI (Índice Geral de Avaliação 
do Imóvel), pontuando o grau de manutenção das 
escolas em notas de 1 a 5, após a avaliação de 25 
itens relacionados ao estado de conservação. Isso 
tornou possível o conhecimento do estado físico 
de todos os estabelecimentos estaduais de ensino, 
classificados em ótimo, bom, regular, ruim ou 
péssimo. A meta é chegar ao fim de 2014 com todas 
as escolas em boas ou ótimas condições. 

“O Catálogo dobrou dos antigos 3.500 para 7.000 itens”.

Biblioteca Parque: 
novidade e impacto ambiental

 Uma grande novidade que trouxe forte impacto 
ambiental na construção foi uma usina de 
geração de energia fotovoltaica instalada na 
instituição, que também ganhou uma área de, 
aproximadamente, 2.000m² de ecotelhado nos 
prédios principal e administrativo. 

Ainda como parte das iniciativas para reduzir 
o consumo de energia na biblioteca – mais 
conhecida do público como Biblioteca Pública 
Estadual e que foi reaberta com o nome de 
Biblioteca Parque -, o chão é de madeira 
certificada, e os vidros das janelas são feitos de 
materiais que reduzem o calor.

Além disso, a fórmica usada no mobiliário é 
confeccionada com garrafas PET, e toda a água 
captada pelo ecotelhado é reusada. A biblioteca 
também conta com bicicletários.

Todas essas iniciativas, somadas, são parte 
do esforço do Governo do Estado para que a 
unidade seja a primeira biblioteca a alcançar a 
Certificação LEED  Gold na América Latina, dada 
para edificações cujo projeto e obra garantem o 
alto desempenho dos sistemas prediais, no que 
diz respeito a ambiente.
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Sem fundamentação técnica, ou analogia a 
fatos precedentes, foram criados mitos que 
geram dúvidas e atrasam as concepções 

baseadas no aumento da renovação das águas da 
Lagoa Rodrigo de Freitas visando sua recuperação 
sanitária com consequente desenvolvimento como 
polo recreativo.

No passado remoto com as praias em formação 
por toda costa brasileira, não havia o solo de Ipane-
ma e Leblon; havia uma enseada limitada por sua 
formação rochosa do Morro dos Dois Irmãos e o 
Morro do Cantagalo.

E formação restinga evoluiu por milênios e como o 
processo litorâneo devido ao movimento das vagas 
de sudoeste e sudeste apresentaram alternância, 

MITOS IMPEDEM A RECUPERAÇÃO 
DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS
“O projeto deve ser dividido em 
etapas de implantação”.

|  LAGOA - Artigo  |
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RJ – 1962; Pós-graduação em Otimização de Obras Hidráulicas, Fluviais e 
Marítimas – Colorado State University / 1979 e 1980; Engenheiro Estatutário do 
Estado do Rio de Janeiro – Aposentado; Gerente de Fiscalização de Obras da 
RIOurbe / 1991-2009; Membro da American Society of Civil Engineers – ASCE 
– USA e  Associação Latino-Americana de Dragagem (ALAD); Diretor Técnico 
da SEAERJ (Biênio 2013-2015). É sócio desde 14/07/1966.

Colaboradores – Engenheiros:
Luiz Felipe Pupe de Miranda, Eduardo Mesquita de Souza, Nilo Ovidio Lima 
Passos, Affonso Augusto Canedo Netto, Rogerio Freitas Silva, sócios da 
SEAERJ.

a ligação natural remanescente ficou próxima do 
meio. Uma visão abrangente entre os dois extre-
mos na evolução da influência do mar na lagoa têm: 
Quando foi enseada, obviamente, não havia dife-
rença no nível de água na enseada em relação ao 
nível em mar aberto.

Na atualidade, existe influência só na medida em 
que é escavada, ou seja depende do quanto é reti-
rada areia que bloqueia inteiramente o  canal. 
Comecemos por deduzir que, na evolução entre es-
sas duas fases, houve inicialmente um predomínio 
de entrada livre da água do mar, mantendo a salu-
bridade como a das praias, mas que foram sofren-
do gradual e continua mudança na medida em que 
estreitava a ligação com consequente diminuição 
da influência marítima.

PERFIL  |  Mario Sergio de Castro Bandeira
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Nos séculos XVIII e XIX, há re-
gistro de veleiros entrando vindo 
do mar pelo canal  até a lagoa. 
É, portanto, de fundamental im-
portância considerar que existia 
uma ligação da lagoa com o mar 
que lhe garantia renovação de 
água, sendo reduzida até uma 
situação limite de salubridade e 
que foi ultrapassada.

Com base no famoso quadro do 
pintor Camões de 1899, a lar-
gura do canal de ligação com o 
mar devia ser da ordem de 300 
metros, e permitia a entrada de 
veleiros que deviam ter 1,00 a 
2,00m de calado.

Na década de 90, a Prefeitura do 
Rio de Janeiro contratou a Fun-
dação Coordenação de Projetos 
e Estudos Tecnológicos  (Co-
ppetec) juntamente com o Labo-
ratório Nacional de Engenharia 
Civil de Lisboa  (LNEC), Portugal,  
para desenvolver e testar a con-
cepção de um projeto do trecho 
marítimo do Canal do Jardim de Alah, devidamen-
te protegido de assoreamento pelo processo lito-
râneo bem como de eventos extremos com vagas 
de grande amplitude. 

Lamentavelmente, a concepção do projeto testado 
em modelo reduzido não cuidou da preservação do 
impacto ambiental. Não foram adotadas estrutu-
ras submersas para não agredir a paisagem; foram 
adotadas estruturas emersas de grande porte cau-
sando inaceitável mácula na paisagem bem como 

gravíssimo impacto 
no meio ambiente 
costeiro, principal-
mente, porque foram 
previstos grandes 
blocos de rocha a se-
rem extraídos e trans-
portados para formar 
os molhes do canal 
marítimo.

Na Audiência Pública 
o tema impacto no 
meio ambiente ofus-
cou o esmero na ope-
ração hidráulica e o 
projeto foi reprovado.

O insucesso devido 
à solução estrutural 

“Na década de 90, Prefeitura contrata Coppetec e LNEC”.

Mapa de 1751 
quando o nome era 
Lagoa do Fagundes.

Forma atual aproximada
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“É inexistente a navegação que deveria fazer parte do turismo”.

inadequada acirrou criti-
cas ao projeto global de 
ampliação do canal, que 
pretendia restabelecer 
uma conexão como já 
existiu na fase de evolu-
ção da formação restinga 
e quando a Lagoa Rodri-
go de Freitas era menos 
poluída.

O resultado da Audiência 
Publica poderia ter sido 
diferente se a estrutura 
dos molhes fosse sub-
mersa, pois nesse caso 
não afeta a paisagem e 
pode obedecer em plan-
ta a conformação testada 
no laboratório de hidráuli-
ca para alcançar os mes-
mos resultados.            

Quanto ao material de formação dos molhes, não 
mais se considera -  nas obras do Hemisfério Norte 
-, blocos de rocha como adequados há pelo menos 
duas décadas.

São marcantes os exemplos no Golfo do México, 
Reino Unido, costa da França no Mediterrâneo, 
Itália e, especialmente, a Índia conforme docu-

mentado no 11th Meeting of the Coastal Protection 
and Development (Chennai, 4 january,2010). Com 
incontestáveis vantagens técnico-econômicas, o 
principal material usado para os molhes é a areia 
extraída de bancos de areia no entorno da obra 
sendo, principalmente, confinada em megacontai-
ners de geosintetico (geotextiles) por draga auto-
transportadora (Splittrail Hopper dredge) e descar-
regada na posição para formação dos molhes.       

Nos trechos de menor pro-
fundidade que impede a 
operação da draga, opções 
de instalação de terra de-
vem ser usadas para com-
plementar o serviço. Outra 
lacuna a ser preenchida, 
resulta da pouca profundi-
dade atual do canal de Jar-
dim de Alah. É inexistente a 
navegação, que devia fazer 
parte do potencial turístico 
a ser resgatado.

O elevado custo de altear 
a superestrutura das pon-
tes nas quatro travessias 
sobre o canal não é a úni-
ca opção. O canal precisa 
ser aprofundado podendo 
então, em etapa seguinte, 
ser transformado numa 

|  LAGOA - Artigo  |
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eclusa de rebaixamento do nível para possibilitar a 
circulação de embarcações de maior superestrutura.  

Lamentavelmente, por uma longa fase, foram cria-
dos mitos alheios a realidade do passado e tornan-
do-se obstáculos contrários ao retorno da Lagoa 
Rodrigo de Freitas a uma conformação em que foi 

“O trecho marítimo do canal é por onde se deve começar”.

melhor do que a atual. Ainda existem exemplos na 
costa brasileira dessa formação laguna com pre-
dominância de entrada da água do mar.

Cabe ressaltar que o projeto deve ser dividido em 
etapas de implantação iniciando pelo canal marí-
timo que já garantirá grandes benefícios por si só.

Esses mitos precisam ser derrubados:

Mito: Os molhes não impedem a obstrução da en-
trada do canal pela areia movimentada no proces-
so litorâneo.
R. Se forem construídos dois molhes como margens 
do canal marítimo avançando mar adentro até alcan-
çar águas profundas, servem para bloquear o Pro-
cesso Litorâneo, isto é, impedem o assoreamento 
com areia. Comprovadamente águas profundas cor-
respondem às com a profundidade que seja maior 
que a metade do comprimento de ondas (distância 
entre cristas). Adotando pequeno afunilamento se 
garante que, mesmo em eventos extremos, o fluxo 
de água será de dentro para as laterais do canal ma-
rítimo. 
Mito: Molhes são feitos com grandes blocos de 
pedra de grande impacto ao meio ambiente.
R. Há cerca de duas décadas, os molhes de “geotex-
tiles” preenchidos com areia substituem com grande 
vantagem os de enrocamento.           
Mito: Os molhes agridem a paisagem.
R. Não, sendo submersos ficam ocultos.
Mito: Aumento da salinidade é prejudicial.

|  LAGOA - Artigo  |

Conclusões e Recomendações

A concepção apresentada é inegavelmen-
te abrangente e de vulto, mas pode e deve ser  
segmentada em três estágios de implantação  
independentes e que todos separadamente resul-
tarão em benefícios.

O trecho marítimo do canal é por onde se deve 
começar. Com bem pouco impacto visual, resul-
tará em proteção definitiva contra obstrução na 
entrada do canal devido ao processo litorâneo. A 
desobstrução por meio das escavadeiras que atu-
almente operam se tornará definitivamente desne-
cessária e serão desmobilizadas. 

A segunda etapa naturalmente deve ser o 
aprofundamento e alargamento do canal terrestre 

R. O Mar Morto sendo extraordinariamente saliniza-
do, nem por isso deixa de ser o maior polo turístico 
do Oriente Médio. Pode haver alteração na fauna que 
deve ser  controlada com base na evolução da pene-
tração da língua salina.  
Mito: O canal não pode ser alargado, pois refa-
zer as pontes é economicamente inviável e causa 
grande transtorno para a  Zona Sul.
R. Não é preciso mexer na superestrutura das pontes; 
basta reforçar os  encontros para aprofundamento. 
Para permitir entrada de embarcações maiores uma 
eclusa rebaixando o nível d’água resolve.
Mito: O leito da LRF é poluente.
R. Por isso, deve constar no projeto a dragagem dos 
lodos. 
Mito: O canal não pode ser ampliado, pois inun-
da o entorno da Hípica.
R. Ocorre atualmente, mas com, ou aproveitando o 
bombeamento independente ou parte de uma eclusa 
corretamente operado, não mais ocorrera.            
Mito: O canal não pode ser ampliado, pois esvazia 
a LRF.
R. Com o bombeamento independente, ou parte de 
uma eclusa corretamente operado, não ocorrerá.   
 
           
em continuidade ao trecho marítimo, com 
destaque ao escoramento/reforço dos encontros 
das quatro pontes. Quando concluído permitirá 
o monitoramento da intrusão da língua salina, 
componente de fundamental importância para 
desencadear a melhoria da qualidade da água 
que obviamente demandará simultâneo controle 
de despejos poluentes e remoção progressiva 
de lodos no leito da lagoa.

A etapa final só deverá ser empreendida com 
base na analise do histórico monitorado do 
balanço hídrico mar-lagoa para determinação 
da forma do canal que irá ser consolidada 
como sua conformação definitiva inclusive com 
revestimento do fundo para implantação da 
eclusa. 
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Cartão postal da Cidade do Rio de Janeiro, 
o Elevado das Bandeiras é parte integrante 
da Autoestrada Lagoa-Barra, via arterial de 

ligação entre as Zonas Sul e Oeste do município. 
Também conhecido como Elevado do Joá, está 
situado em uma região de beleza ambiental exu-
berante entre os túneis do Joá e de São Conrado.  
Entretanto, é um local muito agressivo do ponto 
de vista de manutenção estrutural devido ao am-
biente marinho, com destaque para a influência da 
variação de marés e a arrebentação direta contra 
os pilares.

O Elevado passou por diversas intervenções ao 
longo do tempo advindas do intenso fluxo de ve-
ículos, das características de seu projeto e cons-
trução, e ainda da agressividade do meio. No en-

ELEVADO DAS BANDEIRAS: ESTRUTURA 
PASSA POR GRANDE INTERVENÇÃO

“O grande desafio foi conciliar tempos de
 interdição e intenso fluxo de veículos”.

|  ELEVADO - Artigo  |
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tanto, elementos de grande importância para a 
estabilidade estrutural ainda não haviam sido in-
vestigados: os dentes de apoio dos tabuleiros.

O  projeto inicial 

O projeto de arquitetura é de autoria de Ubirajara 
Neto e Walter Maffei e o projeto estrutural, dos en-
genheiros Walter Braga e Nelson Zanetti. A cons-
trução ficou a cargo da Construtora Rossi Enge-
nharia SA e foi fiscalizada pelo Governo estadual, 
por meio do Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER-GB), entre 1968 e 1971.

Possui, aproximadamente, 1.100m de extensão, 
constituídos por 33 pórticos de concreto armado, 
com 29 vãos de 35,5m e três vãos próximos ao 

PERFIL  |  Carlos Dantas de Campos
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Túnel do Joá com 23,30m.  Os tabuleiros são su-
perpostos e simplesmente apoiados. Cada tabu-
leiro é composto por quatro longarinas com seção 
caixão “V”, cinco transversinas e lajes em concre-
to protendido. 

Histórico das intervenções

No final da década de 80, constatou-se que as 
patologias devido à corrosão estavam em níveis 
avançados, conforme relatou, na época, o profes-
sor da UFRJ Luis Miranda. Além disso, foram iden-
tificados ninhos de concretagem, falhas de injeção 
nas bainhas dos cabos de protensão e presença 
de água no interior das longarinas.  Realizou-se, 
então, a primeira grande intervenção com a recu-
peração estrutural dos pilares e reforço estrutural 
com protensão externa das longarinas, transversi-
nas e lajes.  

Foram contratadas duas empresas pelo Governo 
estadual: a Jato-Cret para os tabuleiros do nível 
inferior, tendo como projetista do reforço estrutural 
o professor José Luis Cardoso (JLC) e a Concre-
mat para o nível superior, com o engenheiro Bruno 

Contarini (BC).  Foram adotadas soluções diferen-
tes, mas ambas garantiram a restituição dos ní-
veis de segurança até hoje.  JLC considerou 1/3 
de protensão remanescente nos cabos originais, 
enquanto BC desconsiderou completamente a 
protensão remanescente e, para não haver esma-
gamento do concreto, adicionou armadura de aço 
doce para resistir à compressão.

Em 1993, o Município do Rio de Janeiro passou a 
ter a responsabilidade pelo Elevado das Bandei-
ras.  A partir de então, o Elevado sofreu diversas 
intervenções de recuperação estrutural realizadas 
pela Coordenadoria Geral de Projetos (CGP), ór-
gão da Secretaria Municipal de Obras, responsá-
vel pela manutenção das obras-de-arte especiais 
da cidade do Rio de Janeiro. Entre 1995 e 1997, 
foram recuperadas juntas de dilatação e guarda-
rodas. Em 1999, 12 pilares, e entre 2003 e 2007, 
foi realizada a recuperação geral da estrutura.

Em 2009, a Fundação Coordenação de Projetos e 
Estudos Tecnológicos (Coppetec) foi contratada, 
e fiscalizada pela CGP, para avaliar a integridade 
estrutural do Elevado das Bandeiras. Inicialmen-

“O Elevado sofreu diversas intervenções realizadas pela CGP”.

Verificação da qualidade da pintura

Reforço estrutural dos pilares com proteção catódica Travessa metálica sob o tabuleiro inferior

Perfis metálicos sob o tabuleiro superior

Fo
to

 C
G

P



SEAERJ Hoje  |  21

|  ELEVADO - Artigo  |

S
M

O
 /

 R
io

-Á
gu

as

te, realizou-se uma vistoria em toda a extensão do 
elevado. Foram efetuados ensaios de potencial de 
corrosão e ensaios de tensões residuais nos cabos 
de protensão externa, com o uso da técnica de di-
fração de raios X, ambos com o acompanhamento 
e análise do já citado professor Miranda.  As me-
dições obtidas nos ensaios de tensões residuais 
dos cabos de protensão externa das longarinas 
indicaram que os reforços realizados nas décadas 
de 80 e 90 estavam atuando conforme o previsto.

Em paralelo, os técnicos da CGP indicaram à 
Coppetec a necessidade de investigar os dentes 
de apoio das longarinas, uma vez que, desde a 
inauguração do Elevado, ainda não tinham sido 
vistoriados. Esta particularidade histórica foi ini-
cialmente exposta a mim pelo engenheiro Nelson 
Araújo Lima que, tempos depois, apresentou pa-
lestras sobre o assunto, inclusive na SEAERJ. 

Vale ressaltar que, em meados de 2008, houve 
uma tentativa de utilizar microcâmeras para ins-
peção visual dos dentes através de furos na laje, 
mas sem sucesso.

Somente com a aplicação da metodologia pro-
posta pelo professor Eduardo Batista (Coppetec) 
foi possível entender o porquê do insucesso an-
terior. Ele indicou o correto posicionamento das 
janelas de inspeção, de modo a não atingir os ca-
bos de protensão das transversinas adjacentes 
aos dentes de apoio. Em seguida, para a abertura 
dessas janelas, foi necessária uma limpeza com 
jato d’água pressurizada para retirar os detritos e 
formas perdidas que impediam qualquer visuali-
zação dos dentes. As faces dos dentes inspecio-
nadas, através das três janelas-piloto, estavam 
em bom estado de conservação estrutural.

Em 2010, foi realizada uma obra de grande im-
portância: o reforço estrutural do pilar 23A. Trata-
se do pilar que sofre maior ação abrasiva pelas 
ondas, além de ficar parcialmente submerso a 
maior parte do ano.  Historicamente, apenas du-
rante uma semana em janeiro ou fevereiro, a maré 
recua e forma uma “praia” na região desse pilar.

Algumas tentativas de recuperação anteriores fo-
ram realizadas, mas sem êxito.  Foi, então, contra-
tado como consultor o engenheiro Bruno Contari-
ni, que projetou uma estrutura metálica suspensa 
ao redor desse pilar para aguardar o momento ide-
al da intervenção.  

A CGP recebeu o apoio imprescindível da Marinha 
do Brasil, que enviava diariamente boletins com as 
previsões de marés, altura das ondas, velocidade 
e direção dos ventos, ou seja, uma série de fato-
res que influenciavam na realização dos serviços. 
Finalmente, houve uma janela climática e o cará-
ter emergencial foi eliminado ao restituir a seção 
transversal da base do pilar 23A. Na época, tam-
bém foram reforçados o pilar 23B (lado encosta) e 
os pilares do pórtico 22. 

Restava executar uma base de proteção para 
que a ação do mar não desgastasse novamente 
a parte inferior do pilar 23A. A solução encontra-
da: construir um enrocamento sintético ao redor 
desse pilar, em caráter temporário, que servisse 
não só como barreira contra as ondas, mas tam-
bém de forma para a concretagem da base de 
proteção. 

Para isso, mergulhadores preencheram sacos 
com concreto bombeado por mangueiras, com 
o auxílio de uma pequena usina instalada sob o 
elevado. Os sacos eram justapostos e travados 
entre si, até formar a barreira previamente di-
mensionada. Na terça-feira de carnaval de 2011, 
finalmente, conjugaram-se as condições neces-
sárias para que a base de proteção fosse con-
cretada.

Ainda em 2011, iniciaram-se os serviços indi-
cados no primeiro laudo da Coppetec. Foram  
recuperados nove pilares com o sistema de pro-
teção catódica e abertas janelas de inspeção em 
todas as transversinas adjacentes aos pórticos, 
com exceção das localizadas nos menores vãos, 
onde o posicionamento dos cabos de protensão 
impede a execução das janelas.  

Além disso, foram realizados ensaios extensivos 
de potencial de corrosão e de tensões residu-
ais com uma amostragem maior que na primeira 
etapa do trabalho da Coppetec, conforme pro-
posto nesse primeiro laudo.  Devido à importân-
cia da eficiência do reforço das longarinas para 
a estabilidade geral do Elevado, era imperativo 
ampliar essa investigação. 

Trinta e duas juntas de dilatação também foram 
recuperadas.  A CGP entrou em contato com os 
técnicos da Ponte S.A., responsáveis pela ma-
nutenção da Ponte Rio-Niterói, com o objetivo 
de estabelecer uma metodologia para garantir 

“Em meados de 2008 houve tentativa de utilizar microcâmeras”.
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maior qualidade e, por conseguinte, maior dura-
bilidade na recuperação dos berços de concreto 
armado das juntas, além de especificar um ele-
mento de vedação mais eficiente.

O grande desafio foi conciliar os exíguos tempos 
de interdição nas madrugadas, a fim de não pre-
judicar o intenso fluxo diário de veículos, com as 
necessidades técnicas da recuperação. As jun-
tas passaram a ser recuperadas em duas eta-
pas com a utilização de um microconcreto que  
atinge fck=20MPa em duas horas. Todo o servi-
ço requereu uma logística rigorosa, respeitando 
os procedimentos técnicos de preparo do subs-
trato, posicionamento e fixação das armaduras, 
aplicação de ponte de aderência, concretagem 
e cura química.

Adicionalmente às recomendações prescritas 
pela Coppetec, foram realizadas provas de car-
ga estática e dinâmica e obtidos resultados den-
tro do previsto.

Com os resultados dos ensaios extensivos e das 
inspeções nas janelas de inspeção, foi emitido o 
laudo final pela Fundação Coppetec.  Os ensaios 
confirmaram o bom estado de conservação dos 
cabos de protensão externos das longarinas.  
Porém, com a abertura das janelas de inspeção, 
verificou-se o avançado estado de deterioração 
de parte dos dentes de apoio dos tabuleiros.  

Por se tratar de elementos fundamentais à esta-
bilidade da estrutura, a Coppetec indicou como 
providências imediatas a interdição de tráfego 
de caminhões e veículos de carga em geral e 
a redução do limite de velocidade. Essas reco-
mendações foram prontamente atendidas pela 
Prefeitura do Rio. 

O laudo ressaltou que “obras de recuperação 
dos dentes Gerber serão sempre parciais” e 
completou com a indicação de que: “Diante das 
incertezas sobre as reais condições dos dentes 
Gerber, a solução definitiva deve considerar a 
demolição dos tabuleiros...e sua substituição...”

A solução aplicada – Transferência de cargas 

Por se tratar de uma medida drástica, os téc-
nicos da CGP reuniram-se, contando inclusive 
com a participação de engenheiros externos,  
que voluntariamente se apresentaram, para de-

bater o problema em busca de uma solução me-
nos radical. 

A solução encontrada para apoiar o tabuleiro in-
ferior, por não gerar impacto na altura livre da 
passagem de veículos, teve um projeto mais 
simples: as longarinas foram apoiadas em uma 
travessa metálica, que por sua vez se apoiou em 
consoles engastados nos pilares, que transmi-
tem as reações até a fundação.  

A questão estava em resolver a transferência de 
apoio do tabuleiro superior, sem restringir o ga-
barito da pista inferior.

A concepção estrutural da solução para os tabu-
leiros superiores foi proposta pela engenheira da 
CGP, Verônica Caland e, posteriormente desen-
volvida, detalhada e assinada pelos projetistas 
contratados.  

A ideia consistiu em criar apoios intermediários 
com tirantes na travessa existente, de modo a 
reduzir o vão das travessas metálicas e, conse-
quentemente, permitir a redução da altura das 
mesmas.  Estas travessas foram dimensionadas 
com altura de 40cm, e assim, foi possível manter 
o gabarito de 4m, o mesmo fixado durante toda 
a obra e que permite a fluidez de automóveis, 
ônibus e de alguns caminhões.

Todo o projeto executivo foi desenvolvido pelos 
engenheiros Jorge Schneider e Bruno Contarini, 
do Consórcio das Bandeiras (vencedor do pro-
cesso licitatório) formado pelas empresas Con-
crejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e 
Geomecânica S.A. Tecnologia de Rochas, Solos 
e Materiais.  A revisão (Controle de Qualidade de 
Projeto) foi realizada pela empresa Casagrande 
Engenharia, com a participação dos engenhei-
ros João Luis Casagrande e Carlos Fragelli.

Foram necessárias 828 toneladas de aço para 
a execução das 128 vigas metálicas utilizadas 
nas transferências dos apoios.  Dessa forma, os 
dentes de apoio deixaram de ser responsáveis 
pela estabilidade dos tabuleiros e os níveis de 
segurança foram restabelecidos.

O projeto das vigas foi particularizado para cada 
pórtico. O Elevado das Bandeiras é uma estru-
tura sinuosa ao longo da encosta e, portanto, as 
superelevações e superlarguras variam pórtico a  
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“ 32 juntas de dilatação também foram recuperadas”.
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pórtico. Foi necessário um rigoroso levanta-
mento topográfico para dimensionar e posicio-
nar cada um dos perfis metálicos, aparelhos de 
apoio, furos e tirantes.

Diversos ensaios foram requeridos tanto pelos 
projetistas como pelos revisores para embasar 
as premissas de cálculo. Extração de corpos 
de prova para a verificação do fck, ultrassom e 
nova prova de carga são exemplos de ensaios 
realizados para subsidiar e validar o projeto 
executado.

A obra

Foram instalados dois can-
teiros de obra. O principal 
foi montado ao lado do em-
boque do Túnel de São Con-
rado onde se localizavam 
os vestiários, restaurante, 
escritórios do consórcio e 
da fiscalização, depósitos 
de ferramentas e de alguns 
equipamentos. O outro si-
tuou-se no canteiro central 
da Autoestrada Lagoa-Barra 
em São Conrado e serviu, 
principalmente, para estoque dos perfis metáli-
cos liberados da fábrica para instalação.  Como 
o canteiro principal era de difícil acesso, provi-
denciou-se transporte de ida e volta dos funcio-
nários, a cada turno.

Um caminho de serviço ao longo da encosta foi 
construído devido ao terreno acidentado sob o 
Elevado. Interligou-se a pista sentido São Con-
rado com o nível do solo por meio da instalação 
de escadas provisórias, com o objetivo de faci-
litar o acesso das diversas frentes de trabalho.

Sob o tabuleiro inferior, os trabalhos ocorreram 
24h/dia em três turnos. Um verdadeiro exército 
de operários trabalhou dia e noite sem ser per-
cebido pela população que passava diariamen-
te pelo Elevado. Para minimizar os transtornos 
aos usuários do Elevado, as pistas de rolamento 
foram interditadas com autorização e apoio da 
CET-RIO, no horário de 23:00h às 05:00h, de 
domingo à quinta-feira.
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“Solução: as longarinas foram apoiadas em uma travessa metálica”.

Com a instalação de torres de andaimes em todos 
os pórticos, foi possível acessar os pontos de difí-
cil acesso e fazer a recuperação estrutural.

Devido ao ambiente agressivo, o já mencionado 
consultor de corrosão, Luis Miranda, acompa-
nhou pessoalmente cada etapa de fabricação e 
transporte das vigas, determinando os materiais, 
como o aço Corten, o tipo e a espessura da tinta 
protetora, além de materiais específicos para o 
aumento da vida útil dos perfis e dos tirantes.  
Após o lançamento de cada viga, nova vistoria 

era realizada para verificar a 
ocorrência de possíveis da-
nos na pintura protetora no 
processo de transporte, iça-
mento e instalação das vigas. 
Em caso positivo, a pintu-
ra era reparada conforme o 
procedimento por ele espe-
cificado. O consultor acom-
panhou também a execução 
dos reforços estruturais em 
mais doze pilares com prote-
ção catódica.

Os túneis do Joá e de São 
Conrado também possuem 

pistas superpostas e apresentavam patologias 
em estado avançado devido à corrosão. Exe-
cutou-se ampla recuperação em toda estrutu-
ra interna e pergolados, e instaladas barreiras 
de concreto tipo “New Jersey” nas laterais da 
pista. Nesse processo de revitalização, foram 
colocadas placas de concreto apoiadas sobre 
as novas barreiras com a finalidade de aumen-
tar a eficiência do novo sistema de iluminação 
também instalado. Esse conjunto de medidas 
associadas à fresagem, à nova pavimentação e 
à sinalização horizontal conferiram maior con-
forto e, principalmente, maior segurança aos 
usuários.

Apesar de todo o esforço realizado, os serviços 
não terminam por aqui. A CGP realiza inspeções 
rotineiras e está desenvolvendo um programa con-
tínuo de manutenção a ser licitado com o objetivo 
de atuar com agilidade contra o avanço das pato-
logias que possam surgir devido à agressividade 
do meio e ao desgaste natural da estrutura. 
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“Um caminho de 
serviço ao longo da 

encosta foi construído 
devido ao terreno 

acidentado.”
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Decorridos 14 anos do novo milênio, per-
sistem os  desafios de encontrar  novas 
perspectivas para os centros urbanos,  

com o propósito  de viabilizar a sua existência. 
Um novo ramo da ecologia tradicional se apre-
senta como o caminho para entender os siste-
mas naturais dentro das áreas urbanas (cidade), 
e as relações humanas com os mesmos.

A palavra Ecologia tem origem na cultura grega 
e é composta por dois vocábulos:   “oikos”, que 
significa casa, e “logos” que significa estudo. 
Logo, por extensão, seria o estudo da casa, ou 
de forma mais genérica, do lugar onde se vive. 
Foi o cientista alemão Ernst Haeckel, em 1869, 
quem primeiro usou este termo para designar o 
estudo das relações entre os seres vivos e o am-
biente em que vivem. 

ECOLOGIA URBANA: INTERAÇÃO 
SOCIEDADE – NATUREZA
“Um campo novo derivado da
 Ecologia tradicional”.

Arquiteto, Pós-graduação: Doutor em Ciência - Área de Concentração: Ecologia, 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) -  Tese: “Ecologia Urbana 
de Plantas Nativas e  Exóticas no Município do Rio de Janeiro”. Áreas de 
Interesse: Ecologia Urbana: (relação entre sociedade e natureza, arborização 
urbana, educação e consumo sustentável e urbanização e meio ambiente). É 
sócio da SEAERJ desde 14/08/2002. 

A Ecologia Urbana, é um campo novo derivado 
da Ecologia tradicional que tem como objetivo, 
estudar o ambiente e os sistemas naturais den-
tro das áreas urbanas, avaliando as relações en-
tre seres humanos, animais e plantas.

O modelo de produção e consumo dos seres 
humanos, suas relações com o meio ambiente 
local e externo é a componente mais importante 
da Ecologia Urbana, e de seu êxito,  depende  
a melhoria da qualidade de vida ambiental das 
atuais e futuras gerações.

A descrição das formas de ocupação e apropria-
ção do espaço em meio urbano foi na origem, 
promovida pela chamada escola de Chicago, 
aplicando os princípios da ecologia vegetal e 
animal às comunidades humanas. 

PERFIL  |  Adilson Roque dos Santos
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Ecologistas urbanos estudam árvores, rios, vida 
selvagem e áreas livres encontrados nas cida-
des, para entender até que ponto esses recur-
sos são afetados pela poluição, urbanização e 
outras formas de pressão. Essa tarefa pode con-
tribuir para ajudar as pessoas a verem as cida-
des como parte de um ecossistema vivo.

O maior obstáculo a ser enfrentado pela Ecolo-
gia Urbana no Brasil, é que, 80%, da população 
brasileira já se aglutinam em núcleos urbanos, 
formando cidades.  

Em 1970, a população brasileira somava 90 
milhões de pessoas.  Hoje, 44 anos depois, já 
ultrapassa os 200 milhões de habitantes. Além 
disso, a impermeabilização do solo, a poluição 
dos cursos d’água, a poluição do ar, a ocupação 
das encostas, o desmatamento, além da supres-
são de animais silvestres, constituem o elenco 
de degradação, em grade parte provocado por 
essa explosiva evolução populacional e os des-
mandos quanto ao uso e ocupação do solo ur-
bano.  

Numa segunda escala, estão os problemas da  
distribuição de água, geração excessiva e a con-
sequente deposição de resíduos sólidos e  as 
demandas por energia, habitação e transporte. 
O aquecimento atmosférico, em grande parte, é 
consequência  da emissão de gases do efeito 
estufa da frota de veículos urbanos. Essa frota 
por conseguinte, dificulta também, a circulação 
nas  gerando a já conhecida crise da mobilidade 
urbana. 

Em função do adensamento populacional e do 
uso indiscriminado do solo nas cidades, ativida-
des de produção rural e industrial, para atender 
a demanda diária dos citadinos, normalmente 
acontecem na periferia dos centros urbanos. 
Para que os produtos (hortifrutigranjeiros, bebi-
das, cereais entre outros), cheguem diariamente 
à mesa dos moradores, há necessidade de dis-
tribuição rotineira, demandando veículos de car-
ga, de pequeno, médio e grande porte que, por 
sua vez, necessitam de vias arteriais de médio e 
grande porte, além de estacionamento adjacen-
te às ocupações e aos edifícios comerciais.

 Essas aglomerações ora formais, ora informais, 
intensificam as pressões sobre o meio ambien-
te gerando impactos, exigindo cada vez mais, 

aplicação de recursos para a conservação am-
biental e a promoção da tão desejada  susten-
tabilidade. 

E o que é viver de forma sustentável? É prote-
ger a estrutura, as funções e a diversidade dos 
sistemas naturais do Planeta Terra, mesmo ba-
seado no sistema econômico centrado no de-
senvolvimento, cujos benefícios não têm sido 
distribuídos equanimemente. Só a garantia de 
acesso à saúde, educação, moradia, alimenta-
ção, segurança e prática política, para todos, 
representa desenvolvimento verdadeiro e garan-
te vida saudável e duradoura para as pessoas, 
além da conservação do Planeta para as atuais 
e futuras gerações.

A Ecologia Urbana, baseada nos conceitos da 
Ecologia tradicional, para que possa cumprir 
seu papel, quanto norteadora das soluções para 
os problemas das relações entre a sociedade e 
a natureza, necessita dialogar com as áreas das 
ciências sociais, como a Antropologia, a Socio-
logia, a Geografia, a Arquitetura e Urbanismo e a 
Engenharia, entre outras. 

Deve fazer parte, preliminarmente, do diagnós-
tico das necessidades de um núcleo urbano (ci-
dade), atendendo as orientações metodológicas 
da Ecologia Urbana, a quantificação da “Pegada 
Ecológica”  - área que uma pessoa precisa para 
sustentar o seu consumo e absorver seus resí-
duos pelo período de um ano (ha/pessoa/ano) 
- Genebaldo Freire Dias – Ecopercepção- 2004. 
De posse desse dado, será possível estabele-

“Aglomerações intensificam as pressões sobre o meio ambiente”.
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cer critérios de planejamento e sustentabilidade 
para a sociedade local.

A “Pegada Ecológica” de uma pessoa ou popu-
lação depende de seus padrões de consumo. 
Atualmente, cada habitante do Planeta Terra 
tem apenas 1,6  hectares (16.000 m²) de terras 
ocoprodutivas disponíveis ao ano (na década de 
1960 era 6,3   hectares, 63.000 m²). 

Esse deveria ser o valor máximo da “Pegada 
Ecológica” para cada habitante do planeta. En-
tretanto, os países mais industrializados têm 
uma “Pegada Ecológica” superior a 6  ha/pes-
soa/ano, gerando vários déficits globais.

Após a definição da   “Pegada Ecológica”, são 
necessários estudos, diagnósticos, quantificação  
e avaliações quanto aos recursos naturais (solo, 
água, floresta), existentes nos ambientes a serem 
estudados, sua capacidade de atendimento das 
demandas, bem como sua conservação para as 
gerações futuras. 

Para que possamos entrar, definitivamente, numa 
nova lógica de interação entre sociedade e nature-
za, devemos interromper o modelo de crescimento 
baseado unicamente nas 
pessoas, passando a pra-
ticar um  desenvolvimen-
to que inclua a prática da 
conservação da Natureza. 
Desenvolvimento e conser-
vação não são antagôni-
cos; são na verdade, com-
plementares e indispensá-
veis. 

Devemos cuidar da nature-
za, não pelo fato de ela ser 
essencial para satisfazer 
as necessidades humanas, 
mas pelo simples fato de os 
componentes que dela fa-
zem parte terem o mesmo 
direito à  vida e à conserva-
ção que os seres humanos.       
Outro aspecto que precisa-
mos observar é a necessi-
dade de tornar as cidades 
mais sustentáveis e menos 
dependentes de recursos 
externos. 

Uma das primeiras ações nesse sentido é esti-
mular o “cooperativismo”, atitude que estimula a 
população no sentido da utilização compartilhada 
dos recursos naturais e da infraestrutura de ener-
gia, transporte. 

No caso do recurso natural água, é necessário a 
formatação de uma campanha de esclarecimento 
quanto a racionalização de seu uso para evitar o 
desperdício.  Além disso, devemos  proceder a ré-
naturalização dos cursos d’água e a devida prote-
ção de suas nascentes. 

No caso particular do Rio de Janeiro, temos o 
exemplo histórico do reflorestamento da Floresta 
da Tijuca, que tem início já em 1848 com o plan-
tio de árvores em terras particulares. Com a cons-
cientização da população quanto ao agravamento 
do problema do abastecimento de água na cida-
de, e com os mais variados estudos e buscas de 
alternativas para resolver o problema, é nomeado, 
em 1861, por D. Pedro II, o Major Manoel Gomes 
Archer Administrador da Floresta da Tijuca. 

O desafio a ele imposto, era implantar um progra-
ma de recuperação da floresta com o replantio de 
árvores e arbustos,  para conservar as nascentes 

“No caso da água, é necessário campanha de esclarecimento”.

|  ECOLOGIA - Artigo  |

Desmatamento da Mata Atlântica na primeira metade do século XIX- Rugendas.
Cena de desmatamento da Mata Atlântica representada pelo pintor viajante Johann
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“Devemos também maximizar o uso do transporte coletivo”.

dos rios  e garantir o fornecimento 
de água para a cidade.

A metodologia utilizada por Archer 
diferia das já conhecidas, pois, uti-
lizava mudas desenvolvidas ao in-
vés de sementes.

A umidade ainda existe e o acú-
mulo da deposição de matéria or-
gânica morta, em diferentes fases 
da decomposição de animais e 
vegetais formava a “serrapilhei-
ra”, fundamental camada da adu-
bo riquíssima em matéria orgâni-
ca. O indivíduo recém plantado, 
raramente feneceria; esse traba-
lho consagrou o Brasil como o pri-
meiro País a implantar a Silvicul-
tura (Ciência dedicada ao estudo 
dos métodos naturais e artificiais 
de regenerar e melhorar florestas). 

Podemos considerar o caso da Floresta da Tiju-
ca, um caso particular de Ecologia Urbana (pre-
coce) onde as fases dessa nova disciplina clara-
mente se apresentam:

- Relação entre sociedade e natureza local, na 
supressão da floresta nativa e exploração do re-
curso natural solo, para plantio de cana de açú-
car e café;
- Degradação das nascentes e cursos d’ água 
da Floresta gerando o desabastecimento da ci-
dade;
- Quantificação do número de dependentes do 
abastecimento de água da Floresta;
- Estudos e propostas para reverter o desabas-
tecimento;
- Implantação de programa plantio de árvores 
em áreas particulares;
- Desapropriação das propriedades plantadoras 
de cana de açúcar e café;
- Implantação de programa de reflorestamento 
liderado pelo Major Manoel Gomes Archer, que 

após 13 anos do projeto sob sua liderança, já havia 
plantado mais de 100 (cem mil) árvores.  

Devemos também maximizar  o uso do transporte 
coletivo urbano sustentável, em oposição ao tradi-
cional “modelo rodoviarista” que prioriza o transpor-
te individual, requer ampliação constante da malha 
viária, além de estacionamento. Incentivar o uso de 
bicicletas, ampliando a malha cicloviária e implan-
tando bicicletários.

Criar nas escolas públicas e privadas, programas de 
divulgação da importância da floresta loca,l no caso 
do Rio de Janeiro a Floresta da Tijuca, e seu papel  
na amenização da temperatura ambiente da cidade, 
manutenção de nascentes de rios urbanos,  incen-
tivando sempre o reflorestamento, ao invés do des-
matamento, conservando sempre as áreas verdes.  

Com relação ao consumo, incentivar a adoção da re-
gra dos 3 “R”: Redução, Reutilização e Reciclagem 
dos resíduos.            

|  ECOLOGIA - Artigo  |

Rio Beleza do Séc. XIX ao Século XXI. Richard BATE – Aqueduto com a 
Rua Matacavalos (atual Rua do Riachuelo) 1820
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TERÇAS-FEIRAS NA SEAERJ
Às 17 horas, sempre uma palestra sobre 
temas do momento. PARTICIPE!
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Quase nunca imaginamos que possamos 
estar envolvidos em uma ocorrência de 
acidente de trânsito de gra-

ves consequências, pois, afinal, 
procuramos adotar um compor-
tamento correto no modo de diri-
gir nossos veículos. Mas isto nem 
sempre é verdade, principalmente 
no âmbito da Segurança no Trânsi-
to. Têm-se notícias de condutores 
que conduziam seus veículos den-
tro dos mais rigorosos padrões de 
segurança, mas que foram abalroa-
dos por motoristas inescrupulosos 
que haviam bebido ou dirigiam de 
forma negligente, o que terminou 
por causar graves consequências para aqueles 
que estavam certos. Ouviu-se falar também de 

SEGURANÇA NO TRÂNSITO: 
QUESTÃO DE VIDA OU MORTE
“A ONU declarou 2011 a 2020 como a 
 Década de Ações em prol da Segurança Viária”.

|  TRÂNSITO - Artigo  |

pedestre que foi atropelado sobre a faixa zebra-
da, a ele destinada, durante o tempo de verde 

dedicado a sua travessia. Então, 
de fato, a Segurança no Trânsito 
extrapola o nosso modo compor-
tamental. Não basta sermos “bem” 
comportados. Devemos exigir das 
autoridades maior ação e investi-
mentos no combate aos acidentes 
de trânsito. Só assim nos sentire-
mos mais seguros.

Realmente, a Segurança no Trânsi-
to não é apenas um problema do 
Brasil. Mas trata-se de uma matéria 
de alcance mundial. Consiste em 

um tema de tamanha magnitude, que já é con-
siderado como uma questão de saúde pública. 

PERFIL   

Alberto Fabrício Caruso
Engenheiro. MSc. Engenharia 
de Transportes – PET/COPPE/
UFRJ.  Ocupa atualmente o 
cargo de Diretor da Divisão de 
Estudos de Trânsito do DER-
RJ. É sócio da SEAERJ desde 
03/06/1981.

Maria Teresa Araujo Cupolillo
Engenheira. MSc. Engenharia 
de Transportes – PET/COPPE/
UFRJ. Ocupa atualmente o 
cargo de Chefe do Serviço de 
Estatística de Trânsito da Divisão 
de Estudos de Trânsito do DER-
RJ. É sócia da SEAERJ desde 
20/10/1993.

Continua na página 32
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www.seaerjseguros.com.br
seguros@seaerj.org.br

Sócio Delivery

Você liga e nós vamos até 
você no mesmo dia! 

Agora ficou mais fácil, é só ligar para

 2136-6751 ou  2136-6752 
Fale com Cláudia ou Carol
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 Acessos ao “Site” da 
SEAERJ  

Recorde de Acessos  
Ago 2013  3749  
Jul 2013  3614  
Jun 2013  3611  
Mai 2013  2906  

************ 
Convênio SEAERJ/COPPE 

 A SEAERJ e a COPPE/UFRJ 
farão uma pesquisa para 
avaliar os assuntos de maior 
interesse da engenharia, 
objetivando elaborar um 
curso de pós graduação. 

Ano I   Nº 06 
Data: 05 de setembro de 2013 

Até agora, um novo sócio por dia!  

Fique sabendo 

Conselho Editorial 
Faça parte do Conselho 
Editorial da SEAERJ. Partici-
pe. Inscreva-se com a Clau-
dia ou com a Carol pelo 
telefone: 2136-6751/6752. 

************ 
CORAL DA SEAERJ 

Ensaios todas as 4ª feiras 
das 17:30h às 19:00h no au-
ditório da SEAERJ.   
Venha também participar. 
Maiores informações com a  
Claudia. 

Na ART do CREA ponha 

 o nº 28 da SEAERJ. 

SEAERJ trabalhando ! 

Espetacular! Em 50 dias en-
traram para SEAERJ 50 no-
vos sócios. 
Média de um sócio por dia. 

************ 
Aniversariante do Mês 

O bolo e o almoço do ani-
versariante serão por nossa 
conta. Toda segunda 6ª fei-
ra do mês. 

Forum de Mobilidade Urbana  

em 12 de setembro 
Quinta Feira  

Espaço SEAERJ 
Dia 17 de setembro terça-feira 

17:00 h  -  Palestra sobre Geo Politica 
19:00 h  -  Música ao vivo 

 
 
 

Seja nosso amigo no 
facebook 

www.facebook/seaerj.dorio 

       Vem pra SEAERJ você também!           Veeeem!  

 

Ano I           Nº 16   Sexta Feira     Dia 15 de novembro de 2013 
Vem pra SEAERJ você também!    Veeeem! 

FIque sabendo 

                                                                                                                                                                                   

Espécies Exóticas Invasoras  
 No dia 12/11 tivemos interessantes palestras 
sobre “Espécies Exóticas Invasoras”, que nos revela-
ram importantes conhecimentos sobre assunto de 
grande relevância e que de certa forma, não é 
do conhecimento da maioria da população. 
 As apresentações  dos especialistas: Arq. 
Adilson Roque dos Santos, Biólogo Jorge Antonio 
Pontes, Engº Florestal Cláudio Alexandre de A. 
Santana e Biólogo Marcelo Andrade, encon-
tram-se na íntegra no site da SEAERJ. www.seaerj.org.br 

Novidades 
 • O preço do “buffet” para os associados é 20% mais barato. Aproveite. Venha conferir! 

• Estamos melhorando o cardápio e para facilitar a escolha dos frequentado-res, estamos colocando nas mesas o cardápio com os pratos quentes do dia. • A reforma da despensa foi concluída. Os alimentos estarão sem dúvida, melhor acondicionados. 
 

REVISTA SEAERJ O Conselho Editorial da SEAERJ vem se reunindo re-gularmente com o jornalista William, profissional especiali-zado e responsável pela ela-boração das matérias, para que a revista fique  pronta  em dezembro na Semana da Engenharia e da Arquite-tura. 
A exemplo da Corrida dos Engenheiros e Arquitetos, as parcerias já estão se forman-do. 

Próxima Palestra 
Dia: 19/11   

 
terça feira 

 
                                   

 Vereador Guaraná na SEAERJ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Convênio Renault Veja tabela no site 

DIA 08 DE DEZEMBRO NA QUINTA DA BOAVISTA 25ª Corrida dos  Engenheiros e Arquitetos 

em 

Se Liga 

nessa! 

Na ART do CREA Coloque o nº 28 da SEAERJ 

 

 
 

No dia 12/11 a SEAERJ e a CAIXA Econômica Federal  
assinaram convênio para proporcionar aos seus  

associados os seguintes serviços: • Abertura de contas • Empréstimo consignado • Financiamento mobiliário • Consórcios Você poderá fazer  direto na sede da SEAERJ. 
Além de maior conforto para você a SEAERJ obterá  
retorno financeiro em cada operação realizada. 

Breve enviaremos mala direta com maiores informações. 

SEAERJ faz convênio com a   

ANDE OU CORRA!     Inscrições na SEAERJ  a partir do dia 25/11 

Piano Bar Caro leitor 
Você já notou que a SEAERJ nestes últimos meses tem mudado em muitos aspec-tos, sempre querendo pro-porcionar o melhor para seus associados, mas uma coisa será mantida com as suas características originais, o “Piano Bar”. 

E aqui o FS  faz uma pausa para lembrar e o homena-gear o seu criador:   
Alfredo Lemos                Aquele abraço!  

Todas  4ª feiras das 17:30h às 19:00h o Coral da SEAERJ sob a batuta do Maestro MARCOS GONÇALVES CARDOZO está se reunindo no   Espaço SEAERJ.  Participe você também! 

Seja sócio da  
SEAERJ 

Correr faz bem para SAÚDE! 

                        Ano I           Nº 17 
  Sexta Feira     Dia 22 de novembro de 2013 

Antecipe sua Inscr ição para Corr ida 
dos Engenheiros e Arquitetos 

FIque sabendo 

Rodovia BR-040 
 
 
 
 
 
No dia 19/11 o Engº Pedro 
Antônio Jonsson Diretor 
Presidente da CONCER, 
discorrendo sobre as obras 
da Rodovia BR-040, mais 
conhecida como Rodovia 
Washington Luiz ou Rio-
Petrópolis, falou-nos sobre 
o atrazo no início das 
obras de duplicação da 
serra, informando acreditar 
que os trabalhos serão 
concluídos no prazo esta-
belecido. 
Apresentou ainda um vídeo 
das obras, que poderá ser 
visto na íntegra em nosso 
site. 

Na ART do CREA 
Coloque o nº 28 da 

SEAERJ 

Melhorias na Sede 
Finalmente chegou a água 
quente nas torneiras  da 
c o z i n h a . 
Depois de 
muitos anos 
a Telma, a 
Odete, a  
Ana e de-
mais parcei-
ros da cozi-
nha, pode-
rão utilizar a 
água quen-
te no “dia a dia” do seu tra-
balho. 

********  
Prezado Colega 

Não deixe de visitar o nosso 
site. Lá você estará sempre 
atualizado com os aconte-
cimentos da SEAERJ. 
Das lutas pelas melhorias 
salariais aos fatos mais corri-
queiros do cotidiano da 
nossa Sociedade. 
Estamos empenhados em 
melhorar a nossa comuni-
cação, seja pela atualiza-
ção das notícias seja pela 
forma de apresentação.  
Vale apena dar uma olha-
dinha: 
 

www.seaerj.org.br 

     Participe! 
As inscrições para a Corrida 
dos Engenheiros e Arquitetos 
já estão abertas. 
Não fique para tráz, corra!   
Faça sua inscrição já com a 
Sandra. 
Associados da SEAERJ pa-
gam apenas R$ 30,00 que 
representa desconto de 40% 
do valor da Inscrição. 
Os “Kits” serão entregues nos 
dias 5 e 6 de dezembro na 
sede da SEAERJ, Rua do Rus-
sel nº 1- em frente a estação 
Gloria do Metro. 

******** 
Certificado de Potabilidade 

Próxima Palestra 
Dia: 26/11  -  terça feira 
“Eclusa no Canal do 

Jardim de Alah” 

Engº Mario Sergio de 
Castro Bandeira 

Horário: 17:00 às 19:00h 

  
  
 

 

Todas  4ª feiras das 17:30h 
às 19:00h o Coral da SEAERJ 

sob a batuta do Maestro 
MARCOS GONÇALVES CARDO-

ZO está se reunindo no   
Espaço SEAERJ.  

em 

Se Liga 

ness
a! 

Vem pra SEAERJ  

Você também! 

Veeeem!!!.. 

Lo
ca

l  d
a 
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Google 

Todas 5º feiras no Espaço 
SEAERJ, uma ótima opção 
de “Happy Hour”.Venha! 

 

 

              CORRIDA DOS ENGENHEIROS 
          08 de dezembro  -  domingo 

       INSCRIÇÕES ABERTAS NA SEAERJ 

                       ou no site 

                seaerj.com.br/corrida    

      Aberta a família e aos amigos !!!!!! 

          

                
 
 

 

 

www.seaerj.org.br/corrida/ 

                        Ano I           Nº 18 
  Sexta Feira     Dia 29 de novembro de 2013 

Faça sua inscr ição 
http://www.seaerj .org.br/corr ida  

FIque sabendo 

 
 
 
 
 

    Eclusa da Lagoa  
Rodrigo de Freitas   

A palestra consistiu na apresentação 
de método construtivo de molhes com 
tubos de tecido geossintetico e que são 
preenchidos com areia no porão 
de draga autotransportadora 
para serem lançados nas mar-
gens de canal marítimo submerso 
como prolongamento do atual ca-
nal até alcançar a profundidade da 
curva barimétrica –10 m. Nessa profun-
didade não existirá assoreamento de 
bloqueio com areia do processo litorâ-
neo.  
Inclui também nas extremidades do 
novo canal comportas e bombeamento 
para atuar como uma Eclusa servindo 
para passagem de embarcações turísti-
cas e simultaneamente para evitar o 
alagamento da margem baixa da lagoa. 
(Texto com correções do Autor). 
 

 
  

 
Secretário da 

Casa Civil Pedro Paulo 
Carvalho Teixeira mar-
cou audiência com a 
SEAERJ para o dia 06 de 
dezembro próximo. 

 
******** 

Revista da SEAERJ 
 

O Conselho Editorial, conti-
nua se reunindo semanal-
mente para que Revista da 
SEAERJ fique pronta e seja 
lançada no Coquetel de en-
cerramento da Semana do 
Engenheiro e do Arquiteto 
dia 11 de dezembro de 
2013. 

 
******** 

 

Próxima Palestra 
Dia: 03/12 -  terça feira 

Horário: 16:00 às 19:00h 
“ Resolução 4131-2013  

da ANTT ” 

em 

Vem pra SEAERJ  

Você também! 

Veeeem!!!.. 

Piano Bar 
As 5ª feiras no Espaço 

SEAERJ, uma ótima opção 
de “Happy Hour”.  

Na foto abaixo,  os partici-
pantes músicos, 

“esquentando os  
tamborins”. 

Venha Também!  

Concorra aos seguintes  
PRÊMIOS 

   05 Bicicletas 
 

10 Tablets      

Na ART do CREA 
Coloque o nº 28 da 

Se Liga 

ness
a! 

Semana  da Engenharia  
e da Arquitetura 

Alexandre Pinto 
Principais Obras do Município 

Ícaro Moreno 
Obras do Maracanã 

Lançamento da nova Car-
teirinha da SEAERJ 

& Entrega dos “KITs” 

Corrida dos  
Engenheiros &  

Arquitetos 

Visita as Obras da 
TransCarioca 

•  Marcio Moura Motta 
 Subsecretário de  

Defesa Civil Municipal 
• Pedro Junqueira 

Chefe Executivo do Centro  
de Operações Rio  

•  Marco Auréllio Oliveira 
Subsecretário de  

Conservação 
Operações do Município  

Coquetel de  
Encerramento e  
Lançamento da  

Revista SEAERJ 

Dia 04/13 - Quarta  

Dia 10/13 - Terça  

Dia 09/13 - Segunda 

Dia 08/13 - Domingo  

Dia 06/13 - Sexta 

Dia 05/13 - Quinta  

Dia 11/13 - Quarta 

Você já pode fazer 
sua Inscrição pela  

internet: 
Entre no site:  

www.seaerj.org.br/corrida 
 

Clique em  
“INSCRIÇÕES PELA 

 INTERNET” 
Gere um “boleto” e 
pague no Banco até 
dia 06 de dezembro. 

 
Receba seu “KIT” na 

SEAERJ nos dias 06 ou 
07 de dezembro de 

2013 

 Vem aí as  

Novas “carteirinhas” 

Hoje às 14h15 - Atualizada hoje às 15h53 Terça-feira, 26 de novembro de 2013 

Corrida e palestras vão marcar o Dia do  

Engenheiro e do Arquiteto, no Rio 

A Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado 
do Rio de Janeiro (SEAERJ) vai promover a tradicional 
Semana da Engenharia e Arquitetura, de 4 a 11 de 
dezembro. O evento que já acontece há 32 anos mar-

ca a data comemorativa da classe. A programação 
contará com uma Corrida dos Engenheiros, na Quinta 
da Boa vista, no dia 8. Porém, as inscrições para par-
ticipar das atividades do evento devem ser feitas so-
mente esta semana, na sede da SEAERJ, na Rua do 
Russel, 01, na Glória, Zona Sul. 

A Semana da Engenharia e Arquitetura terá ativida-
des como palestras e o lançamento da Revista da 
SEAERJ. 

 

Coral da SEAERJ    
4ª feiras das 17:30h às 19:00h   

EXTRA ! 

EXTRA ! 

 Dia 04 de dezembro  o Secretário de Obras do Município 
do Rio de Janeiro Engº Alexandre Pinto, fez apresentação de di-
versas obras em andamento na atual gestão.  
 Entre as principais obras foram  citadas: Porto Maravilha, 
TransCarioca, TransOlímpica,  TransBrasil, Parque de Madureira e 
Sistema de Drenagem das Águas Pluviais da Bacia dos Rios Mara-
canã, Trapicheiros e Joana.  
Orçadas em cerca de R$ 20 Bilhões de Reais  e representando  
R$ 50 milhões de Reais por engenheiro ou arquiteto da SMO. 

********* 
 No dia 05 de dezembro foi a vez do Engº Ícaro Moreno nos falar  sobre as Obras 
do Estádio do Maracanã.  
 Informou que o orçamento foi elaborado de acordo com Caderno de Encargos 
apresentado a época pela FIFA. Após a Copa realizada na África do Sul, a FIFA apre-
sentou outro Caderno de Encargos mais atualizado com mais exigências, razão pela 

qual o orçamento foi aumentado para cerca de R$ 
860 milhões.   
 Após estudos feitos por diversos calculistas es-
truturais do Brasil e do Mundo, relativamente às con-
dições de estabilidade da marquise, foi decido com 
a aprovação do IPHAM, que ela seria demolida 
dando lugar a estrutura espacial de aço com cabos 
tensionados e cobertura de lona especial de alta 
capacidade de resistência, vinda da Alemanha. 

 Estes fatos geraram mais alterações no orçamento da obra, tendo atingido a cifra 
de R$ 1 Bilhão de Reais. 
 Ambas Palestras se encontram na íntegra no site da SEAERJ:    www.seaerj.org.br 
         No dia 06 de dezembro, em cerimonia singela, foram entregues as primeiras cartei-
rinhas aos sócios da SEAERJ. 
 Ainda neste dia, foi iniciada a entrega dos “KITs” para  a corrida dos Engenheiros 
e Arquitetos que se realizará domingo, dia 08/12, na Quinta da Boa Vista.  
 A concentração dos participantes está marcada para às 07:30h.       

Dia 11 de Dezembro de 2013 Coquetel 
de Encerramento da Semana da En-

genharia e da Arquitetura. 
Relançamento da Revista da SEAERJ. 

                        Ano I           Nº 19 
  Sexta Feira     Dia 06 de dezembro de 2013 

R$ 50 milhões de Reais por 
engenheiro-arquiteto 

FIque sabendo 

 
 
 
 
 

Forno Novo 
 

 Finalmente chegou o 
novo Forno elétrico com 
duas câmaras para a cozi-
nha da SEAERJ. 
“Adesso potremmo anche 
pensare di mangiare una 
bella  pizza”.  

Bazar das Meninas 
 
A Diretora Liesel Rosas pro-
moveu o tradicional 
“Bingo” das Pensionitas jun-
tamente com o Bazar das 
Meninas. 
O dinheiro arrecadado ao 
final da festa, foi de R$ 
1.000,00. Esta importância 
foi doada para ajudar na 
Festa de Natal da Creche 
do Outeiro da Gloria.  

Prezado(a) Associado(a) 
  Nova Carteira  

Como já foi divulgado, a 
SEAERJ está substituindo as 
carteirinhas de identificação 
dos sócios, por um moderno 
“modelito”,  a exemplo das 
grandes organizações. 

 Para tanto, estamos 
solicitando comparecimen-
to à nossa sede para tirar 
uma foto digitalizada ou nos 
encaminhar através do  
e’mail: 

 contato@seaerj.org.br 
sua foto 3”x4” digitalizada, 
seu nome completo  e seu 
número  de matrícula. 

Em poucos dias ela estará 
pronta para você utilizar em 
nossos diversos convênios. 

Entre em contato conosco! 

******** 
Conselho Diretor 

 
Na próxima reunião do Con-
selho Diretor a realizar-se no 
dia 19 de dezembro de 
2013, serão escolhidos os  
representantes da SEAERJ 
para Câmara Civil do 
CREA/RJ para o triênio de  
2013/2014/2015. 
Os interessados deverão es-
tar em dia com suas obriga-
ções com as duas entidades 
e preencher os requisitos es-
tabelecidos pelo CREA. 

“ Resolução 4131-2013  
da ANTT ” 

 
No dia 03 de novembro o 
Engº José Cássio Ignara, o 
Economista Antonio Pastori 
e a Historiadora Clara Maria 
Paulino falaram sobre o te-
ma acima que trata da 
“Erradicação de 1.760 Km 
de Ferrovia. 

O tema despertou grande 
interesse e perplexidade en-
tre os presentes, sobretudo 
pelo fato de que uma das 
grandes questões do país é, 

sem dúvida, a nossa infraes-
trutura de transporte.  
Como, é sabido, carente de 
portos, aeroportos e, princi-
palmente, de ferrovias que 
permitam escoamento das 
produções agrícolas, base 
da economia nacional, por-
tanto, do crescimento do 
país - PIB. Essa situação nos 
coloca em inferioridade 
competitiva com outros paí-
ses como EUA. 
A íntegra desta palestra es-
ta disponibilizada em nosso 
site: 

em 

Vem pra SEAERJ  

Você também! 

Veeeem!!!.. 

Piano Bar 
As 5ª feiras no Espaço 
SEAERJ, uma ótima  

opção de “Happy Hour”.  

Na ART do CREA 
Coloque o nº 28 da 

SEAERJ 

Se Liga 

ness
a! 

Revista da SEAERJ 

Com interessantes matérias e 
entrevistas, principalmente  de 
colegas engenheiros ou arquite-
tos ocupantes de cargos nas 
administrações municipal e esta-
dual, será relançada a Revista 
da SEAERJ no dia 11 de dezem-
bro, durante o Coquetel de En-
cerramento da Semana da En-
genharia e da Arquitetura. 

 No dia 06/12 foram distribuídas as primeiras novas carteirinhas  da SEAERJ que caí-
ram no gosto dos associados. 
 Para facilitar a distribuição elas serão fabrica-
das em lotes de 20 à 100 por vez. 
 Lembramos que os associados deverão tirar 
foto na secretaria da Presidência com a Carol ou en-
viar por e’mail foto colorida  3x4” e o número de ma-
trícula. 

*************** 

 No dia 10/12 com a presença do Presidente do CREA Agostinho Guerreiro e do 
Conselheiro Federal Arciley Alves Pinheiro, realizou-se na Quinta da Boavista a 25ª Corri-
da dos Engenheiros e Arquitetos e como já era esperado, foi uma grande festa de con-
fraternização com a presença de associados, colegas da iniciativa privada, diversos 
atletas e ainda um casal de índios. 
 Para melhor registrar a festa, fizemos um FS Especial da Corrida que mostra em 
sequencia fotográfica a grande alegria que contagiou a todos que ali estavam para se 
divertir, culminando com o sorteio dos brindes que, conforme anunciado,  alegrou mais 
ainda a Festa. 
 

 

 

 

 

 O resultado final da colocação dos participantes, encontra-se no site:               
www.seaerj.org.br/corrida 

************** 

 No dia 09/13  realizou-se  Visita Técnica às instalações do 
Terminal Alvorada, quando foi proferida pelo Jornalista Afonso 
do Consórcio BRT, a apresentação do funcionamento do 
“Sistema de Transporte Urbano BRT”. 
 Em seguida visitamos as instalações, ainda provisórias, da 
Sala de Controle e Comando dos ônibus BRT, as plataformas de 
Embarque e Desembarque dos Passageiros, a Estação Via Park 
ainda em fase de construção (em frente ao Shopping) e final-
mente a Ponte Estaiada com 131 metros de extensão sobre a 
Lagoa do Camorim. 
 O FS Especial da Visita,  registra com mais detalhes  o evento. 

*************** 

 No dia 10/12 em face ao “estado de alerta” das atividades de Defesa Civil , devi-
do a previsão de fortes chuvas na cidade, tivemos apenas a palestra sobre Conserva-
ção apresentada pelo Engº Marco Aurélio -  Sub Secretário Municipal de Conservação 
e Serviços Públicos. 
 A apresentação nos mostrou as dimensões e a importância desta Secretaria na 
cidade do Rio de Janeiro, tendo passado de um orçamento anual de cerca de R$ 80 
milhões, na ocasião de sua criação, para os atuais R$ 230 milhões e com previsão de 
grande aumento deste orçamento nos próximos anos, devido à manutenção das vias 
TransCarioca (a ser inaugurada proximamente), TransBrasil, TransOlimpica, do Parque 
de Madureira e outras obras em fase de execução.   
 Além destas atribuições, a SECONSERVA cuida do relacionamento com as con-

cessionárias,  da manutenção de chafarizes e mo-
numentos, da manutenção de toda a rede de dre-
nagem e do Serviço de Operações Especiais.  
 A conservação do Porto Maravilha, ficará a 
cargo do Consórcio vencedor da obra e a manu-
tenção das obras de drenagem do Maracanã, 
ainda não ficou definido a quem caberá, possivel-
mente ao RioÁguas. 

 A integra desta Palestra assim como o vídeo do Centro de Controle Operacional 
da Prefeitura, encontram-se no site:  www.seaerj.org.br  

*************** 

 Encerrando com chave de ouro, apesar das fortes chuvas que caíram em toda 
cidade no dia 10 de dezembro, a chegou 
ao seu fim, nesta edição de 2013 em 
solenidade realizada no Auditório 
Gastão Sangés. 
 Estiveram presentes além dos 
associados e convidados, diversas 
autoridades participantes de cargos 
da Administração Pública: 
 Engº Boechat(IEEA), Arquiteto Luiz 
Firmino(SEA), Engº Henrique Alberto(DER), Geólogo Flávio Erthal(DRM) e    Arquiteto Celso 
Evaristo(CAU). 
  
 Vale apena ressaltar, que todos os componentes da mesa, se referiram em seus 
discursos à nossa luta junto aos governos Estadual e Municipal, pela valorização profissi-
onal e melhores salários dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Geólogos e Geógra-
fos. 
 Nesta oportunidade, o Presidente da SEAERJ -  Engº Joelson, fez oficialmente o re-
lançamento da Revista “SEAERJ HOJE”, que será distribuída para todos os sócios, autori-
dades e aos nossos parceiros que possibilitaram a realização de tão importante veículo 
de comunicação. 
 Nela, além das palavras do Presidente, do Vice Governador Pezão e do Prefeito 
Eduardo Paes, vamos encontrar em seu conteúdo, matérias com nossos colegas Enge-

nheiros e Arquitetos associados da SEAERJ ocupantes de 
cargos públicos do Estado e do Município do Rio de Janei-
ro, demonstrando mais uma vez a competência de nossos 
colegas no exercício destas árduas missões. 
 Após a Solenidade de Encerramento do Semana do 
Engenheiro e do Arquiteto, foi servido o já famoso coque-
tel  com apresentação de vídeos originais com músicas e 
cantores famosos à escolha dos presentes. 
 No FS Especial do Coque-
tel de Encerramento & Lança-
mento da Revista SEAERJ/HOJE, 
o leitor poderá ser melhor infor-
mado sobre tudo que aconte-
ceu neste dia de Festa para os 
profissionais de nossa Categoria.  

PLC 013/2013 
Carreira de Estado 

A SEAERJ dá todo seu apoio! 

                        Ano I           Nº 20 
  Sexta Feira     Dia 13 de dezembro de 2013 

A Festa não acabou!  
Ano que vem tem mais!   

FIque sabendo 

 
  Fique Sabendo & Site 

 
 Com este número 20 do FS, atingimos a marca de cinco meses informando com 
fidelidade os fatos relevantes que envolveram a SEAERJ. Com isso, mantivemos o nosso 
leitor associado ¨Por Dentro” de tudo. 
 O  site, que também foi repaginado, tem sido muito visitado, atingindo a marca 
de cerca de 3000 visitas por mês. 
 Estamos procurando melhorar cada vez mais. Tudo por você, sócio da SEAERJ. 

em 

Vem pra 
SEAERJ  

Você também! 

Piano Bar 
As 5ª feiras no Espaço SEAERJ, uma ótima  

opção de “Happy Hour”.  

Na ART do CREA 
Coloque o nº 28 da 

SEAERJ 
Se Liga 

ness
a! 

Não esqueça, faça seu seguro com a  
Segna, o parceiro de verdade! 

Procure o Silvio, o Alexandre ou a Vania.  

Musica Contemporânea 
Agora às Terças Feiras, você poderá des-
frutar de vasto repertório musical dos anos 

40 até  os dias de hoje.  
São mais de 50.000 vídeos originais. 

Venha conferir! 

Vencedor da Corrida 
Bruno Costa 

 

Vencedor Sócio Masculino 

Fabio Oliveira B Filho 
Vencedor Sócio Feminino 

Simone Silva Campos 

Vencedor  Masculino 

Bruno Costa 

Vencedor  Feminino 

Claudia Maria Zelli de Abreu 

Colegas  

 Estamos começando o ano de 2014 e reiniciando as nossas atividades na SEAERJ, 
com muitas idéias e planos para desenvolvermos ao longo deste período. 

 Como prioridade absoluta, a efetivação do nosso Plano Salarial tanto para o Estado 
quanto para o Município. 

 Pretendemos também fazer melhorias nas instalações da cozinha, com obras que 
possam modernizar e melhorar o visual daquele espaço e adquirir equipamentos que facili-
tem a produção dos alimentos em maior escala e com melhor qualidade. 

 Daremos continuidade ao programa de palestras sobre temas diversos às terças feiras 
e na sequencia música com projeção de “clips” de artistas famosos no Espaço SEAERJ. 

 Para a Revista, estamos planejando o lançamento de uma em julho e outra em de-
zembro. 

 Faremos sem dúvida a nossa Festa Junina com “dança de quadrilha e batata doce 
na fogueira”. 

 Este ano teremos a Copa do Mundo de Futebol com inicio no dia 12 de junho e térmi-
no no dia 13 de julho. Vamos torcer juntos com a “Torcida da SEAERJ” para dar força à nossa 
seleção.  

 O aniversário da SEAERJ e a Semana do Engenheiro e do Arquiteto serão comemora-
dos com farta programação. 

 Vamos intensificar a campanha para adesão de novos sócios. 

 Estaremos sempre procurando criar novidades para motivar nossos associados e nos 
manter unidos no entorno do bem comum.  Juntos nós podemos!  

************ 

 Mesa Redonda  
 No dia 07 de janeiro, foi realizada  Mesa Redonda com os Prof. Dr. Rodrigo de Faria da 
UnB e a Profª Dra. Vera Rezende da UFF.  
 Nesta oportunidade foi feito o lançamento do Livro  “O Urbanista e o Rio de Janeiro” 
Biografia do Engº José de Oliveira Reis base da Tese de Doutorado do Prof. Rodrigo.   
 O tema despertou grande interesse nos presentes por se tratar de assunto relativo às 
diversas correntes  de pensamento urbanístico relativos a cidade do Rio de Janeiro, pincipal-
mente nas décadas de 50 e 60.  
 Foram citados diversos nomes de urbanistas envolvidos com as atividades do homena-
geado, tais como: Alfredo Agache, Le Corbisier, Raul Penna Firme e 
outros.  
 A figura do Engº José de Oliveira Reis, foi muito bem exaltada 
pela colega Arq. Vera Rezende e por diversos  presentes, devido a sua 
grande dedicação a causa do urbanismo em nossa cidade. 
 Foi efetivamente uma viagem no tempo. 
 A segunda parte do evento, caracterizou-se pela interação da 
plateia, onde se encontrava presente o Arquiteto Sidney Menezes - 

Presidente do CAU,  com os 
membros da mesa. 
 A integra desta palestra 
poderá ser vista acessando o nosso site:  

www.seaerj.org.br 
************* 

 

Palestra na SEAERJ dá Frutos 
 A discussão na SEAERJ sobre a Resolução nº 4131/2013 da ANTT, repercutiu positiva-
mente e resultou em Mesa Redonda a ser realizada no Clube de Engenharia no dia 15 de fe-
vereiro às 16:00h. Compareça! 

2014 esperança de  
dias melhores! 

                                 Ano II          Nº 22 
  Sexta Feira      Dia 10 de janeiro de 2014 

Fique sabendo 

Na ART do CREA 
Coloque o nº 28 da 

SEAERJ 

Não exis te obra públ ica sem Engenheiro,  
Agrônomo, Geólogo ou Arqui teto do 

Serviço Públ ico!  
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 &              Unidas para lhe ajudar! Vêeem! 

Assembleia do Município 

 No dia 22 de janeiro de 2014, engenheiros, arquitetos, geólogos e geógrafos do muni-

cípio do Rio de Janeiro, reuniram-se em assembléia na SEAERJ tendo decidido intensificar a 

campanha de reposição salarial com a aprovação das seguintes propostas: 

1. Agendar audiência imediata com o Senhor Prefeito Eduardo Paes, com a SEAERJ e 

com as entidades de classe 

para apoiarem nossa causa; 

 
2. Coletar  assinaturas de todos 

os colegas da prefeitura em 
um  documento síntese de to-

dos os documentos já elabora-

dos para encaminhar ao Exe-
cutivo; 
 
3. Intensificar o contato com o 
Vereador Guaraná, líder do 
governo, que declarou apoiar 
o nosso pleito;  

 
4. Usar  “Boton” no peito para informar sobre nossa reivindicação. 

 
5. Fazer levantamento do elenco de atividades / funções exclusivas da classe, que estão 

sendo executadas por profissionais estranhos aos Quadros.  

Obras: O Transtorno passa,  

o Benefício permanece! 
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Fique sabendo 
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Assembléia da Municíp io resolve 

intens i f icar  Campanha Por  Salár ios Dignos!  
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Curso de Especialização em Gestão Ambiental 

 A Escola Politécnica da UFRJ, abriu inscrições para as duas turmas de 2014 do Curso 

de Especialização em Gestão Ambiental.  

 Com aulas ministradas na sede da SEAERJ, o curso é coordenado pelos Professores 

Haroldo Mattos de Lemos e Paulo Renato Barbosa, tendo nível de pós-graduação (MBA). 

&                               Unidas para lhe ajudar! Vêeem! 

Obras de Reforma da Cozinha 

 Neste mês de janeiro, elaboramos o planejamento da obra de reforma da cozinha vi-

sando oferecer melhores condições de trabalho aos nossos funcionários e melhores cardá-

pios aos frequentadores do restaurante. 

 Daremos inicio das obras nos primeiros dias de fevereiro, com término previsto para 

após o carnaval. Neste período, o restaurante estará fechado.  

 Reabriremos logo após o carnaval com cozinha nova e com o cardápio renovado.  

Audiência com Presidente CREA 

 

 A SEAERJ esteve em audiência com o Presidente do CREA/RJ Agostinho Guerreiro no 

último dia 27 de janeiro, para tratar do assunto relativo às atuais remunerações recebidas 

pela categoria, tanto no âmbito  Municipal quanto no Estadual. 

 No CAU/RJ estamos adotando a mesma estratégia.  

************* 

Turma da ENE de 1951 

 

 Realizou-se na SEAERJ em janeiro de 2014, um almoço de 

confraternização dos 62 anos de formatura  da Turma de 1951 da 

Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. 

 Entre os participantes, estiveram os associados da SEAERJ 

Caruso, Drumond e Fabrício. 

Dia 14 de fevereiro votação do  

PLC -13/2013 no Senado Federal 
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NIHIL DEDIT VITA MORTALIBUS SINE 

MAGNUM LABOREM 
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PILATIS 

Trabalho de consciência corporal 

&                               Unidas para lhe ajudar! Vêeem! 

Obras de Reforma da Cozinha 

 Dando prosseguimento ao planejamento elaborado, foram iniciadas as obras de re-

forma da cozinha no dia  03 de fevereiro próximo. Abaixo o “layout” da nova cozinha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Enquanto perdurarem as obras, o restaurante estará fechado.  

 Reabriremos no dia 10 de março após o Carnaval . 

    No momento em que se intensificam os projetos e as obras  no   Estado 

e no   Município  do  Rio de Janeiro, o que esperamos dos nossos governantes 

é tão somente o reconhecimento, com ajustes salariais compatíveis com a im-

portância que representamos neste processo de desenvolvimento em benefí-

cio da cidade e da população.      

Colegas do Estado 
 A Assembleia Permanente do Estado realizada no dia 19 de fevereiro de 2014, revelou 
que a classe dos Engenheiros, Arquitetos, Geólogos, Geógrafos e Agrônomos há muitos anos 
não se encontrava tão entusiasmada e esperançosa com o andamento das negociações 
da SEAERJ com o governo do Estado para revisão e melhoria salarial do Plano de Cargos e 
Salários da categoria.  
 Foram cerca de 120 colegas que superlotaram o Auditório da SEAERJ.  
 Esteve na Assembleia, o colega Ícaro Moreno, que acabara de estar no Palácio Gua-
nabara com o Sr. Governador Sergio Cabral e com o Sr. Vice Governador Pezão, tendo nos 
trazido uma grande energia positiva com relação aos nossos governantes e enchendo de 
esperança à todos presentes. 
 Na segunda feira, dia 24 de fevereiro, o Presidente da SEAERJ e a Comissão, estarão se 
reunindo com o Secretário de Planejamento e Gestão Sergio Rui Barbosa, para mais uma ro-
dada de negociações, quando se espera definir algumas importantes diretrizes das melhori-
as salariais. 
  Na terça feira, dia 25 de fevereiro, estaremos nos reunindo outra vez, em Assembleia 
Permanente, às 18:00h no Auditório “Gastão Henrique Sangés”, quando se espera receber 
boas notícias do encontro com o Secretário Sergio Rui. 

 

Votação do PLC -13/2013 mais 
uma vez adiada! 
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           &                               Unidas para lhe ajudar! Vêeem! 

  

Assembleia Permanente do Estado 
Terça feira, dia 25 de fevereiro de 2014 

Saneamento, direito de TODOS! 
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Archimedes Rocha Rego  
 No dia 29 de março de 2014, faleceu o nosso querido  Arquiteto Archimedes Rocha 
Rego, Conselheiro em diversos mandatos e Vice Presidente da SEAERJ no biênio 1989-1991. 
 Destacamos sua dedicação e seu espirito combativo em defesa de nossa classe  e  
principalmente sua luta em prol de um justo reconhecimento e  da importância de nossa ca-
tegoria no planejamento urbano e na execução das obras públicas.  
 Participou de inúmeros projetos de relevância para nossa cidade. 
 

 
  
               

Encontro das Pensionistas 
 No dia 02 de abril de 2014- Quarta Feira -  foram iniciados os Encontros com as Pensi-
onistas da temporada 2014, sob a supervisão e coordenação da Diretora  Engª Liesel Rosas. 
 Neste encontro de confraternização, a principal atração sempre foi e será o famoso 
Bingo, quando as participantes se divertem preenchendo suas cartelas com objetivo de 
ganharem um brinde, comprado sempre com a receita obtida no bingo. 
 Desta vez, porém o vencedor do “Forninho Elétrico” premio máximo, foi o Engº do 
Município Luiz Paulo Louredo, também sócio da SEAERJ, que estando de férias resolveu  
participar da festa para prestigiar o encontro. 
 

 

 Mesa Técnica 
 No dia 03/04/2014,  5ª Feira realizou-se na SEAERJ a Mesa Técnica de Saneamento na 
Região Metropolitana. 
 Sob a Coordenação da Engª Car-
men Lúcia Petraglia, os Debatedores Engº 
José Stelberto Porto Soares, Engº Josué 
Setta e Engº José Yochimy Arakaki, trans-
formaram a Sala dos Sócios em Forum de 
Debates sobre o Tema, já que esta se en-
contrava com considerável número de 
participantes, conforme se pode consta-
tar nas fotos ao lado: 
 

“ Tive a honra  e o prazer de 
ser seu amigo e  de termos par-
ticipado juntos  de inúmeras 
lutas de nossa classe. Deixa um 
exemplo de honestidade, dedi-
cação, conhecimento, espirito 
público e independência. 

Deixa muitas saudades “. 

Joelson Zuchen  

“ O sucesso de minha gestão 
muito se deve a presença cons-
tante do amigo v i ce -
presidente Archimedes, sempre 
contribuindo de forma decisiva, 
nas tomadas de decisão. “ 
 
 Luis Felipe Pupe de Miranda 

  Presidente da SEAERJ 89/91 

Churrasco 
 Nesta sexta feira, sob as orientações do ”gaucho” Aroldo e em comemora-
ção aos nove meses de administração, fizemos um churrasco como opção de car-
dápio para os nossos frequentadores. Foi um dia de FESTA! 

Palestra Dia 15/04/14 Terça Feira às 17:30h no Auditório 
Gestão Sustentável de Bacias Hidrográficas no Controle das Enchentes e Secas.  
Análise Crítica da Transposição de Vazões do Rio Paraíba do Sul para São Paulo. 

Palestrante: Engº Adacto Ottoni 
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Alberto Balassiano é o candidato da SEAERJ 

SEAERJ Indica candidato ao Conselho de Administração do PREViRIO 
 
Referendado em reunião do Conselho Diretor da SEAERJ o Engº Alberto Balassiano concorrerá 

a uma vaga no Conselho de Administração do PREVIRIO.  
A votação será realizada pela internet nos dias 9 à 13 de junho de 2014. Todos os servidores do 

município do Rio de Janeiro, receberão uma senha para a votação. 
O PREVIRIO é o órgão da prefeitura responsável pelo pagamento das  aposentadorias e dos 

benefícios dos funcionários municipais sendo ainda o administrador 
do Fundo de Previdência  -  Funprevi. 

Todas as decisões referentes a estes assuntos são tomadas pe-
lo seu Conselho de Administração, que é composto por nove mem-
bros, sendo cinco  indicados pelo Prefeito e os demais eleitos por vo-
tação direta pelos funcionários públicos municipais.   

 
Há cerca de dois anos foi aprovada na Câmara dos Vereado-

res a Lei de capitalização para nosso fundo como o royalties do pe-
tróleo, a transferência de terrenos municipais, etc...  

Por este motivo, devemos ter representantes dos servidores 
que atuem em defesa dos interesses da saúde financeira de nosso 
Fundo de Previdência.  

  
A SEAERJ indica o Engº Balassiano por ser funcionário do muni-

cípio a mais de 35 anos tendo neste período atuado nas lutas pela 
valorização profissional e na defesa intransigente da nossa previdên-
cia pública. 

Por estas razões pedimos o seu VOTO para: 
 

ALBERTO BALASSIANO  - Nº 11 

ART - Exercício Legal da Profissão 

 SeaerjFest 
 No dia 09 de maio, tivemos uma grande festa de confraternização com a presença 
de quase 70 pessoas quando foram servidos pratos típicos da Alemanha e chope claro e 
“black” a vontade. Abaixo as fotos do evento: 

 Seja nosso amigo no Face Book e fique por dentro das últimas notícias . CLIQUE: 

https://www.facebook.com/seaerj.dorio?fref=ts 
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Próximo de comemorar um ano desde o lançamento em  01 de agosto 
de 2013,  o noticiário eletrônico semanal FIQUE SABENDO contabiliza até 
junho/14 46 edições semanais, especiais e extraordinárias. Nesta edição, 
constam os números 16 a 41 que o Engº Arnaldo Cesar de Paiva Chiara 
- Diretor Administrativo, Membro Efetivo do Conselho Diretor e Conselho 
Editorial -, elaborou, refletindo os eventos que  marcaram os momentos 
de expressão da SEAERJ,  repassados on-line aos associados.

O NOTICIÁRIO ELETRÔNICO SEMANAL
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Colegas do Estado 
 A Assembleia Permanente do Estado realizada no dia 19 de fevereiro de 2014, revelou 
que a classe dos Engenheiros, Arquitetos, Geólogos, Geógrafos e Agrônomos há muitos anos 
não se encontrava tão entusiasmada e esperançosa com o andamento das negociações 
da SEAERJ com o governo do Estado para revisão e melhoria salarial do Plano de Cargos e 
Salários da categoria.  
 Foram cerca de 120 colegas que superlotaram o Auditório da SEAERJ.  
 Esteve na Assembleia, o colega Ícaro Moreno, que acabara de estar no Palácio Gua-
nabara com o Sr. Governador Sergio Cabral e com o Sr. Vice Governador Pezão, tendo nos 
trazido uma grande energia positiva com relação aos nossos governantes e enchendo de 
esperança à todos presentes. 
 Na segunda feira, dia 24 de fevereiro, o Presidente da SEAERJ e a Comissão, estarão se 
reunindo com o Secretário de Planejamento e Gestão Sergio Rui Barbosa, para mais uma ro-
dada de negociações, quando se espera definir algumas importantes diretrizes das melhori-
as salariais. 
  Na terça feira, dia 25 de fevereiro, estaremos nos reunindo outra vez, em Assembleia 
Permanente, às 18:00h no Auditório “Gastão Henrique Sangés”, quando se espera receber 
boas notícias do encontro com o Secretário Sergio Rui. 

 

Votação do PLC -13/2013 mais 
uma vez adiada! 
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           &                               Unidas para lhe ajudar! Vêeem! 

  

Assembleia Permanente do Estado 
Terça feira, dia 25 de fevereiro de 2014 

Colegas do Município 
O Prefeito Eduardo Paes, remarcou o agendamento 

da audiência com a SEAERJ para o dia 14 de março 
às 16:00h. 

Quanto mais segurança nas Faixas  
Reversíveis, MELHOR - Menos Acidentes! 
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Reforma da Cozinha 

 Após praticamente um mês de obras, a reforma da cozinha foi concluída. 
 As paredes e o piso receberam revestimento cerâmico novos e adequados às condi-
ções de trabalho. 
 Foram refeitas as instalações elétricas e hidráulicas, substituídas as luminárias e os ven-

tiladores, colocados novos balcões frigoríficos em aço 
inoxidável, substituído o tanque por um de aço inoxidá-
vel sendo mantidas as bancadas  que se encontravam 
em bom estado de conservação. No canto à direita jun-
to à porta há um espaço climatizado de 2.00m x 2.00m 
para manipulação de carnes. 
Faremos ainda uma câmara frigorífica na área de servi-
ço que nos ajudará no armazenamento e na conserva-
ção dos produtos utilizados no dia dia.  

Dia 10 de março 
reabrire- mos o res-
taurante.  

 
 

         Forma inovadora de ter uma faixa reversível nas estradas com total segurança.  
Clique no “link” abaixo: 

http://www.engenhariaeconstrucao.com/2014/02/forma-inovadora-de-ter-uma-faixa-extra.html 

  

As palestras das terças estão 
de volta - 25 de março. 
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Colegas do Município 
 No dia 19 de março de 2014, realizou-se mais uma Assembleia Permanente do Municí-
pio no Auditório da SEAERJ tendo tido presença recorde de colegas das categorias de En-
genheiros, Arquitetos, Geólogos, Geógrafos e Agrônomos, cuja marca atingiu o recorde de 
cerca de 180  pessoas. 
 

 
 Com a palavra, o Presidente da SEAERJ Joelson Zuchen informou que no encontro  re-
alizado com Prefeito Eduardo Paes, que contou com a presença do Secretário Pedro Paulo, 
na sexta feira passada, este nos autorizou a comunicar à classe que foram abertas oficial-
mente as negociações salariais com o Poder Executivo Municipal, estabelecendo prazo de 
30 dias para definição dos novos valores salarias. 
 Aberta a palavra aos participantes e após a apresentação pelo colega Marcio Men-
donça da tabela de vencimentos pretendidos, diversos colegas se manifestaram de forma 
confiante por um entendimento que venha atender aos anseios da categoria. 
 Por fim, foi marcada para o dia 16 de abril de 2014, a próxima  Assembleia do Municí-
pio, lembrando que neste período a classe permanece mobilizada, manifestando-se perma-
nentemente a sua insatisfação com o uso continuado do BOTTON de “SALÁRIO DIGNO” em 
seus locais de trabalho. 
  

“Casa Grande & Senzala” 
de Gilberto Freyre 
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 Colegas 
  No dia 26 de março de 2014 estaremos comemorando a reabertura do Restau-
rante com a nova Cozinha recém reformada. 
 Nesta oportunidade, estaremos acrescentando ao nosso cardápio o “cafezinho com 
creme” e a bandeja de sobremesas que será oferecida aos nossos clientes.  
 Veja a seguir as fotos ilustrativas das novas instalações e das novidades: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesa Técnica 
 Na quarta feira, dia 26 de março de 2014 estaremos realizando na Sala dos Sócios, 

mais uma reunião das “Mesas Técnicas” com a presença dos Senhores Sergio Muros e 
Alexandre Velloso da SETRANS.  

O assunto versará sobre “Transporte Hidroviário na Região Metropolitana”. 

 O horário será das 17:00h às 19:00h 

Estão todos convidados a participar das discussões deste interessante Tema. 

 

HoverCraft  
Solução Inteligente! 
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AVISO: A SEAERJ está contratando estagiária de Co 
municação com conhecimentos de jornalismo  e de publi-
cidade, nas seguintes condições: 
 a) Carga Horária: 20 horas à combinar; 
 b) Bolsa de R$ 724,00 (Hum Salário Mínimo); 
 c) Refeição e Vale Transporte. 
 Os interessados poderão agendar entrevista pelos 
telefones: 2136-6751/6752, com Claudia ou Carol. 

Mesa Técnica de Transporte Aquaviário 
 No dia 26 de março, realizou-se Mesa Técnica sobre Transporte Aquaviário quando o 
tema  foi debatido pelos participantes da mesa e por demais presentes, após interessante 
explanação do Engº  Naval Alexandre Veloso.        

Reforma da Cozinha, Reabertura do Restaurante e  
Inauguração da Câmara Frigorífica 

 No dia  26 de março de 2014, foi oficialmente realizada a reabertura do Restaurante e 
da Cozinha totalmente reformada, com a apresentação do Coral da SEAERJ sob a batuta 
do Maestro Marcos Gonçalves Cardozo Monteiro. Na oportunidade tivemos ainda  a partici-
pação de componentes do Coral do Escritório Siqueira Castro Advogados. 
 A  Câmara Frigorífica já está praticamente pronta, faltando pequenos detalhes para 
ser colocada em funcionamento. 
 Nos “links” abaixo, você poderá clicar e assistir o “clipe” da apresentação do Coral. 
 http://youtu.be/VRrqxi9Ir1o             http://youtu.be/N3tHgajAVlM 

Venha você também Cantar conosco! 

Encontro com as Pensionistas 
Dia: 02 de abril de 2014- Quarta Feira 

Horário: A partir das 14:00h 

Local: Bar 

Coordenação: Engª Liesel Rosas 

Próxima Mesa Técnica 

Saneamento na Região Metropolitana 
Dia: 03/04/2014  5ª Feira das 17:00h às 19:00h 

Coordenação:  
Engª Carmen Lúcia Petraglia 

Debatedores: 
Engº José Stelberto Porto Soares 

Engº Josué Setta 
Engº José Yochimy Arakaki 

Local: Sala dos Sócios 

Palestra Dia 15/04/2014 

Terça Feira às 17:30h 
Gestão Sustentável de Bacias Hidrográficas 

no Controle das Enchentes e Secas.  
Análise Crítica do Problema da Transposição 

de Vazões do Rio Paraíba do Sul  
para São Paulo. 

Palestrante: Engº Adacto Ottoni 
Local: Auditório 

Saneamento, direito de TODOS! 
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Archimedes Rocha Rego  
 No dia 29 de março de 2014, faleceu o nosso querido  Arquiteto Archimedes Rocha 
Rego, Conselheiro em diversos mandatos e Vice Presidente da SEAERJ no biênio 1989-1991. 
 Destacamos sua dedicação e seu espirito combativo em defesa de nossa classe  e  
principalmente sua luta em prol de um justo reconhecimento e  da importância de nossa ca-
tegoria no planejamento urbano e na execução das obras públicas.  
 Participou de inúmeros projetos de relevância para nossa cidade. 
 

 
  
               

Encontro das Pensionistas 
 No dia 02 de abril de 2014- Quarta Feira -  foram iniciados os Encontros com as Pensi-
onistas da temporada 2014, sob a supervisão e coordenação da Diretora  Engª Liesel Rosas. 
 Neste encontro de confraternização, a principal atração sempre foi e será o famoso 
Bingo, quando as participantes se divertem preenchendo suas cartelas com objetivo de 
ganharem um brinde, comprado sempre com a receita obtida no bingo. 
 Desta vez, porém o vencedor do “Forninho Elétrico” premio máximo, foi o Engº do 
Município Luiz Paulo Louredo, também sócio da SEAERJ, que estando de férias resolveu  
participar da festa para prestigiar o encontro. 
 

 

 Mesa Técnica 
 No dia 03/04/2014,  5ª Feira realizou-se na SEAERJ a Mesa Técnica de Saneamento na 
Região Metropolitana. 
 Sob a Coordenação da Engª Car-
men Lúcia Petraglia, os Debatedores Engº 
José Stelberto Porto Soares, Engº Josué 
Setta e Engº José Yochimy Arakaki, trans-
formaram a Sala dos Sócios em Forum de 
Debates sobre o Tema, já que esta se en-
contrava com considerável número de 
participantes, conforme se pode consta-
tar nas fotos ao lado: 
 

“ Tive a honra  e o prazer de 
ser seu amigo e  de termos par-
ticipado juntos  de inúmeras 
lutas de nossa classe. Deixa um 
exemplo de honestidade, dedi-
cação, conhecimento, espirito 
público e independência. 

Deixa muitas saudades “. 

Joelson Zuchen  

“ O sucesso de minha gestão 
muito se deve a presença cons-
tante do amigo v i ce -
presidente Archimedes, sempre 
contribuindo de forma decisiva, 
nas tomadas de decisão. “ 
 
 Luis Felipe Pupe de Miranda 

  Presidente da SEAERJ 89/91 

Churrasco 
 Nesta sexta feira, sob as orientações do ”gaucho” Aroldo e em comemora-
ção aos nove meses de administração, fizemos um churrasco como opção de car-
dápio para os nossos frequentadores. Foi um dia de FESTA! 

Palestra Dia 15/04/14 Terça Feira às 17:30h no Auditório 
Gestão Sustentável de Bacias Hidrográficas no Controle das Enchentes e Secas.  
Análise Crítica da Transposição de Vazões do Rio Paraíba do Sul para São Paulo. 

Palestrante: Engº Adacto Ottoni 
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VISITE NOSSO SITE! 
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AVISO: A SEAERJ está contratando estagiária de Comu-
nicação com conhecimentos de jornalismo e de publicida-
de, nas seguintes condições: 
 a) Carga Horária: 20 horas à combinar; 
 b) Bolsa de R$ 724,00 (Hum Salário Mínimo); 
 c) Refeição e Vale Transporte. 
 Os interessados poderão agendar entrevista pelos 
telefones: 2136-6751/6752, com Claudia ou Carol. 

Câmara Frigorífica 

Já se encontra em funcionamento a nossa Câmara Frigorífica. 

  Na Mesa Técnica de Saneamento na Região Metropolitana realizada sob a Coorde-
nação da Engª Carmen Lúcia Petraglia, do Expositor  Engº Flavio de Carvalho Filho  e dos 
Debatedores Engº José Stelberto Porto Soares, Engº Josué Setta e Engº José Yochimy Araka-
ki, foram  apresentadas as seguintes sugestões: 
 Apoiar a institucionalização de uma esfera Metropolitana (semelhante a antiga FUN-

DREM) para promover a coerência técnica das ações através de um grande trabalho de 
articulação e planejamento; 

 Que essa instancia tenha efetivo poder (p.ex. gestão de recursos) e que seja dirigida por 
indicação/competencia técnica. Neste caso o setor poderia se articular para oferecer 
apoio, através de entidades representativas ou fóruns a serem criados; 

 Que se busque uma articulação política (oferta de apoio) desde que esta se disponha ao 
compromisso de respeitar a abordagem técnica para condução do setor; 

 Que se ofereça assistência técnica a Municípios como forma de amenizar suas sabidas 
deficiências organizacionais e de pessoal; 

 Que a CEDAE tenha ações especificas voltadas para “manutenção/recuperação” de 
instalações e redes, para incorporação de novas tecnologias e para operação de servi-
ços. 

  No dia 10 de abril, realizou-se a 2ª Reunião da Mesa Técnica de Saneamento na Re-
gião Metropolitana, na oportunidade após as considerações dos presentes, foram des-
tacados as seguintes  necessidades: 

 Estruturação do Organismo a ser criado, sugerido na primeira reunião, com recursos 
próprios e compatíveis com as dimensões do trabalho a ser realizado; 

 Criação de Estações de Tratamento para os Rios Maracanã, Joana e Papa Couve; 

 Elaboração de  documento com definição das Metas a serem atingidas e com aporte de 
recursos que permitam a obtenção de resultados a curto e médio prazo; 

 
 

ART 
 

 Exercício Legal da  
Profissão 

Interno Externo 

SEAERJ - Sócio Delivery 
 carência de 3 meses 

Você liga e nós vamos até você 
no mesmo dia! 

 2136-6751 ou 2136-6752 
 

fale com a Cláudia ou Carol  

Vem aí nossa 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite o “SITE” da sEAERJ - Clique: www.seaerj.org.br                                                                          
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Livro do Firmino 

 No dia 10 de abril ocorreu o lançamento do 
livro “Controle Social das Águas” do colega Luiz Fir-
mino Martins Pereira, na Livraria Travessa. 

 

Não Perca! 
Dia 16 de abril  

ás 11:00h  

Auditório da 
SEAERJ 

 

MOSTRA DE 
“SLIDES” COM 
PROJEÇÃO DE   

FARTO MATERIAL 
FOTOGRÁFICO 

  ART - Exercício Legal da Profissão 

  ÁGUA  
É Preciso vontade política! 
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Feijoada  
 Nesta última sexta feira dia 11 de abril, a segunda do mês, tivemos no cardápio alter-
nativo uma saborosa feijoada com carnes da melhor qualidade. 

Quem participou  deste almoço, adorou.  
Abaixo algumas fotos da Feijoada: 

 
  

               

Assembléia do Município 
 Na Assembleia realizada às 14:00h do dia 16 de abril na SEAERJ, foi votado e aprovado a mobilização 
da categoria no dia 06 de maio de 2014. 

 Todos deverão permanecer na SEAERJ das 10:00h às 18:00h. 

 Antes desta data, a SEAERJ comparecerá aos órgãos municipais, esclarecendo as atividades do dia da 
mobilização. 

Não seja apenas um torcedor. 

Junte-se à nós, seja um participante. 

 
ligado na tecnologia sai na frente do Jornal Nacional 

                                  
   No Dia 07 de março de 2014, o Fique Sabendo 
Nº 26 publicou matéria sobre forma inovadora de ter 
uma faixa reversível nas estradas com total seguran-
ça. 
 No dia 14 de abril de 2014, O Jornal Nacional 
da TV Globo, também noticiou a matéria com o mes-
mo enfoque do FS.  
 Abaixo o “link” para aqueles que ainda não 
tiveram a oportunidade de assistir. Basta clicar. 
 

http://www.engenhariaeconstrucao.com/2014/02/forma-inovadora-de-ter-uma-faixa-extra.html 

  

Gestão Sustentável de Bacias Hidrográficas no Controle das Enchentes e Secas 
Análise Crítica da Transposição de Vazões do Rio Paraíba do Sul para São Paulo 

 
No dia 15 de abril o Professor Engº Adacto Ottoni fez uma larga exposição sobre o tema aci-
ma, apresentando Proposta em Substituição à Imediata Transposição de Vazões do Rio Pa-
raíba do Sul para São Paulo, que consiste basicamente em Monitoramento do Uso e Ocu-
pação do Solo com recuperação das matas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

As principais causas das  secas e das enchentes é o des-
matamento e o uso e a ocupação do solo inadequados  
causando a morte dos rios e o desequilíbrio do ecossiste-
ma. Falta GESTÃO  SUSTENTÁVEL!  
A integra desta palestra, encontra-se disponibilizada no 
“site” da  SEAERJ. 

  www.seaerj.org.br 

      
 

 

Vista parcial do Desmatamento da Bacia 
Hidrográfica do Paraíba do Sul 

Fique sabendo 

  ART - Exercício Legal da Profissão 

Do ex-conselheiro Jorge Alberto Lima Castro 
Igreja de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência 

Horário: 19:00h  -  Local: Rua do Catete, nº 113  -  Catete 
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Não seja apenas um torcedor. 
Junte-se à nós, seja um participante. 

CORAL da SEAERJ  *  Participe você também * 4ª Feiras 

Assembléia do Município 
 Na Assembleia do dia 16 de abril na SEAERJ, 
foi votado e aprovado a mobilização da categoria no 
dia 06 de maio de 2014. 

 Todos deverão permanecer na SEAERJ das 
10:00h às 18:00h. 

 Antes desta data, a SEAERJ comparecerá aos 
órgãos municipais, esclarecendo as atividades do dia 
da mobilização. 

Compareçam Todos ! 

Mobilizem-se !!! 

Municipio 
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Alberto Balassiano é o candidato da SEAERJ 

SEAERJ Indica candidato ao Conselho de Administração do PREViRIO 
 
Referendado em reunião do Conselho Diretor da SEAERJ o Engº Alberto Balassiano concorrerá 

a uma vaga no Conselho de Administração do PREVIRIO.  
A votação será realizada pela internet nos dias 9 à 13 de junho de 2014. Todos os servidores do 

município do Rio de Janeiro, receberão uma senha para a votação. 
O PREVIRIO é o órgão da prefeitura responsável pelo pagamento das  aposentadorias e dos 

benefícios dos funcionários municipais sendo ainda o administrador 
do Fundo de Previdência  -  Funprevi. 

Todas as decisões referentes a estes assuntos são tomadas pe-
lo seu Conselho de Administração, que é composto por nove mem-
bros, sendo cinco  indicados pelo Prefeito e os demais eleitos por vo-
tação direta pelos funcionários públicos municipais.   

 
Há cerca de dois anos foi aprovada na Câmara dos Vereado-

res a Lei de capitalização para nosso fundo como o royalties do pe-
tróleo, a transferência de terrenos municipais, etc...  

Por este motivo, devemos ter representantes dos servidores 
que atuem em defesa dos interesses da saúde financeira de nosso 
Fundo de Previdência.  

  
A SEAERJ indica o Engº Balassiano por ser funcionário do muni-

cípio a mais de 35 anos tendo neste período atuado nas lutas pela 
valorização profissional e na defesa intransigente da nossa previdên-
cia pública. 

Por estas razões pedimos o seu VOTO para: 
 

ALBERTO BALASSIANO  - Nº 11 
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 SeaerjFest 
 No dia 09 de maio, tivemos uma grande festa de confraternização com a presença 
de quase 70 pessoas quando foram servidos pratos típicos da Alemanha e chope claro e 
“black” a vontade. Abaixo as fotos do evento: 

 Seja nosso amigo no Face Book e fique por dentro das últimas notícias . CLIQUE: 

https://www.facebook.com/seaerj.dorio?fref=ts 
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VAMOS CONTINUAR MOBILIZADOS!...  

Elaboração de Laudo Técnico de Vistoria Predial  No dia 20 de maio realizou-se a Palestra sobre a Elaboração de Laudo Técnico 
de Vistoria Predial, denominada de AUTOVISTORIA, sob a Coordenação do Engº Luiz 
Consensa.  
 Participaram ainda da mesa e das discussões os Engº Nilo Ouvídeo, Engº Mozart 
Silva, Engº Marco Antonio, Engº Mario Sergio Bandeira, Engº Marcos Possi e Engº 
Luis Baratta. 
 Por ser tema de interesse da classe, houve grande participação dos presentes. 
 O Senge-RJ fez oficialmente o lançamento da Cartilha “Guia de Procedimentos” 
cujo “link” se encontra em nosso site: www.seaerj.org.br  

   
 
 
 
 
 
 
 

ART - Exercício Legal da Profissão 

Colegas do Estado  No dia 19 de maio reuniram-se na sede da SEAERJ os membros da comissão do estado 
com o objetivo de avançar nas tratativas de implantação das melhorias salariais dos enge-
nheiros, arquitetos, geólogos, geógrafos e agrônomos funcionários públicos do Estado.  Até o presente momento, estão confirmadas as intenções do executivo de encami-
nhar mensagem nos meados do mês de junho para a ALERJ com o projeto de lei do Plano 
de Cargos e Salários da categoria. 
 

 

 Seja nosso amigo no Face Book e fique por dentro das últimas notícias . CLIQUE: https://www.facebook.com/seaerj.dorio?fref=ts 
Da ex-Diretora  Assistencial Marina Rosas  Igreja de Nossa Senhora da Paz - Dia: 24 de maio às 10:00h  -  Praça NªSª da Paz  -  Ipanema 
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Assembleia do Município  No dia 22 de maio reuniram-se na SEAERJ os engenheiros, arquitetos, geólogos, geó-
grafos e agrônomos funcionários do município para deliberar sobre os caminhos a seguir da 
mobilização que visa melhorias salariais. Ficou decidido:  1. Manter a mobilização da classe, intensificando os contatos com o legislativo e o exe-
cutivo; 
 2. Realizar semanalmente um ato público, iniciando na próxima quarta feira, dia 28 de 
maio às 14:00h nas escadarias da Câmara Municipal. 

  
  

Coral da SEAERJ 
Todas quartas feiras às 17:00h 
 

MISSA DE  
UM ANO DE  

FALECIMENTO 
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A Luta tem que continuar!!!... 

Eleições do PreviRio 
 

 Entre os dias 09 e 13 de junho de 2014, ha-
verá eleições no PreviRio para escolha dos quatro 
representantes do município para compor o Con-
selho de Administração. 
 Você poderá votar clicando no “link” abai-
xo: 

https://eleicaoprevirio.rio.rj.gov.br 
 

Não esqueça de votar  no candidato da SEAERJ  

Alberto Balassiano nº 11 
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Colegas do Estado 

 No dia 29 de maio e com o auditório repleto, realizou-se a Assembleia do Estado para 
deliberar sobre as negociações salariais da categoria com o Governo  Estadual. 

 Após explanação da evolução dos entendimentos mantidos desde meados do ano 
passado até a presente data e considerando as últimas notícias ainda não confirmadas ofi-
cialmente pelo Executivo, ficou decidido: 

 1. Aguardar um agendamento com o, governador, Pezão para finalizar as negocia-
ções nas bases acordadas com o ex governador, Sergio Cabral, tendo em vista a proximida-
de da data limite para o encaminhamento da mensagem à ALERJ e posterior sanção do 
Governador;  

 2. Marcada nova assembleia para o dia 03 junho, terça-feira, para deliberar sobre os 
próximos passos a serem seguidos pela categoria. 

 Seja nosso amigo no Face Book e fique por dentro das últimas notícias . CLIQUE: 

https://www.facebook.com/seaerj.dorio?fref=ts 
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 Palestra sobre Mobilidade Urbana no Rio de Janeiro 

 No dia 27 de maio, realizou-se a palestra sobre Mobilidade Urbana no Rio de Janeiro cuja 
apresentação da engenheira Eva Vider, caracterizou-se por uma explanação clara da evolução da 
cidade e das diretrizes adotadas pelo mandatários desde a década de 30 aos dias atuais. 

 Foram desenvolvidos neste período diversos Planos de Transporte para a cidade, sendo menci-
onado com, certa ênfase, o Plano Doxíades que resultou na construção das Linhas Amarela e Ver-
melha. 

 Na maioria dos planos, os governantes sempre adaptaram as suas realizações aos seus proje-
tos pessoais descaracterizando em muito o planos traçados anteriormente para a nossa  cidade do 

Rio de Janeiro. Veja no Mapa abaixo, o 
esquema previsto para 2016. 

A integra desta apresentação estará 
disponível no “site” da SEAERJ. 

Bolão da Copa 
Vamos torcer juntos. Faça o Bolão da SEAERJ 

Fale com Paulo Tavares 

Torça pelo Brasil e  

Ganhe o Bolão! 

Colegas do Estado  
 Semana passada tivemos um encontro com a engenheira ISAURA FRAGA, do quadro 
do IEEA, na presidência do INEA.  
 Enfatizamos  que a luta é nossa,  independente da posição que ocupamos momenta-
neamente e que deve sempre prevalecer os interesses da ENGENHARIA PÚBLICA, assim sen-
do o fortalecimento do IEEA é fundamental.  
            Vamos nos unir já. A hora é essa. O Governo precisa de nós. Podemos ser úteis à po-
pulação e ao nosso Estado. Fiquemos juntos e mais fortes. Não devemos nos dividir!  

ASSIM, NÓS PODEMOS! 
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Assembleia do Estado 
 No dia 03 de junho realizou-se assembleia do estado com o objetivo de dar ciência à classe dos 
últimos informes relativos às negociações salariais com o Poder Executivo. 

 Após explanação do Sr. Presidente da SEAERJ, ficou resolvido por unanimidade nova assembleia 
na próxima terça feira dia 10 de junho, véspera do provável encaminhamento da nossa mensagem pa-
ra a ALERJ e posteriormente às reuniões com a presidente do sindicato do DER e com a presidente do 
ASINEA . 

 

Reunião com os Presidentes do Sindicato do DER-RJ e da ASINEA 

  
 No dia 05 de junho, estiveram presentes na SEAERJ a 
Sra. Auzira Pereira Rego, presidente do Sindicato dos funci-
onários do DER-RJ e do Fabiano Gomes Penny, presidente 
da ASINEA, tendo ficado acertado uma ação conjunta 
destas entidades junto ao governo, visando melhoria nos 
índices de aumento dos vencimentos das categorias por 
elas representadas. 

Eleições do Conselho Fiscal da SEAERJ 
 No próximo dia 10 de Junho, teremos 
a Eleição do Conselho Fiscal da SEAERJ, 
quando escolheremos 3 Conselheiros efeti-
vos e 2 Conselheiros  suplentes.   
 A eleição será realizada na sala de 
reunião de sócios, a partir das 09:00h até 
ás 19:00h. 
O seu voto é muito importante. Participe! 
 
Abaixo a relação dos candidatos inscritos: 
 

01 - JOSÉ RICARDO AUAR PINTO 
 

02 - EDINALDO JOSÉ DE SOUZA 
 

03 - PLÁCIDO CORRÊA  
 

04 - ALCEBÍADES FONSECA 
 

05 - ARIEL BERGHER 

Eleições do PreviRio 
 Entre os dias 09 e 13 de junho de 2014, 
haverá eleições no PreviRio para escolha dos 
quatro representantes do município para 
compor o Conselho de Administração. 
 
 
 
 
 
 
 Você poderá votar clicando no “link” 
abaixo: 

https://eleicaoprevirio.rio.rj.gov.br 
Não esqueça de votar  no candidato da 

SEAERJ  

Alberto Balassiano nº 11 

Tabela de Jogos da Copa do Mundo - 2014 

 

 

12/06 (Quinta-Feira) Facultativo após 12:00h Jogo do Brasil 

15/06 (Domingo) Final de semana Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 

17/06 (Terça-Feira) Facultativo após 12:00h Jogo do Brasil 

18/06 (Quarta-feira) Facultativo após 12:00h Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 

19/06 (Quinta-Feira) Feriado Corpos Christi Corpus Christi  

22/06 (Domingo) Final de semana Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 

23/06 (Segunda-Feira) Facultativo após 12:00h Jogo do Brasil 

25/06 (Quarta-Feira) Facultativo após 12:00h Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 

28/06 (Sábado) Final de Semana Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 

04/07 (Sexta-Feira) Ponto Facultativo Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 

05/07 (Sábado) Final de semana Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 

13/07 (Domingo) Final de semana Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 

Na ART do CREA 
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IEEA FORTE. 
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                                                                                                                                                         Fortalecimento do Instituto 
 A restruturação do IEEA, vem ao en-
contro da ideia de valorizar e fortificar os 
profissionais de Engenharia, Arquitetura, Ge-
ologia, Geografia e Agronomia no serviço 
público estadual. 
 Ao governo estadual parabenizamos 
pela iniciativa, restando apenas promover 
a transferência de todos os profissionais pa-
ra o IEEA e a implantação do tão aguarda-
do Plano de Cargos e Salários. 
 Nós acreditamos que os compromis-
sos assumidos sejam cumpridos! 

PAÍS COM ENGENHARIA  

FORTE 

 

 
Publicado no Jornal O Dia  

de 04 de junho de 2014 

Murilo Celso de Campos  

Pinheiro 

Presidente da Federação Nacional dos  

Engenheiros 

Bolão da Copa  
Sucesso Total! 
Vamos torcer juntos.  

Faça o Bolão da SEAERJ 

Fale com Paulo Tavares 

Torça pelo Brasil e Ganhe o Bolão! 

 Útima semana. Faça sua fezinha! 

 

 

 

Município dá um passo à frente nas negociações   No dia 09 de junho, realizou-se assembleia do município no auditório da 
SEAERJ com grande presença dos colegas da nossa categoria, quando o presidente in-
formou o pedido do Sr. Prefeito de criar uma comissão formada pelos presidentes da 
SEAERJ e da CODESP, Rosemary Macedo e dos Secretários de Fazenda e Administração, 
Marco Aurélio Cardoso e Paulo Jobim Filho, para formalização das reivindicações da 
classe.  

 Para elaborar a formalização dos pe-didos, a assembleia aceitou por unanimi-dade a criação de uma comissão formada por Joelson, Regina Ramos e Marcio Mendonça, presidida pelo primeiro, que terão o prazo de 30 dias para negociar o  reajuste do plano de carreira. 
 Informamos que conversamos com a Rosemary, que o primeiro encontro deverá ser 
na semana que agora se inicia. 
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Plano Salarial do Estado será encaminhado para votação na ALERJ  No dia 10 de junho realizou-se assembleia do estado com o objetivo de dar ciência à classe dos 
últimos informes relativos às negociações salariais com o Poder Executivo.   Em reunião com o Sr. Secretário de Estado da Casa Civil Leonardo Espindola, fomos informados 
que a mensagem de aumento dos engenheiros, arquitetos, geólogos, geógrafos e agrônomos, será 
encaminhada, em conjunto com a de outras categorias do estado, para a ALERJ até o dia 16 de junho, 
com percentual de 42%,  apenas inferior ao a ser concedido à Policia Civil., neste momento rebatemos 
argumentando que outros valores foram negociados diretamente com o então governador Sergio Ca-
bral, o Secretário da Casa Civil, prometeu estudar o caso junto a SEPLAG. 

 No dia seguinte fomos  recebidos pelo  Dep. Paulo Melo, reafir-mou seu compromisso com Classe e mais ressaltou mais uma vez, que há a possibilidade de atendimento aos nossos pleitos, um reajuste mai-or e a transferência 
dos colegas para o 
IEEA. Pediu para 
que esperássemos 
o plano chegar na 
Assembleia, o que 
deverá acontecer 
até o fim do mês.   A próxima assembleia, será marcada em data oportuna.         

 

Tabela de  Feriados /Jogos  da Copa - 2014 15/06 (Domingo) Final de semana Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 
17/06 (Terça-Feira) Facultativo após 12:00h 

Jogo do Brasil 18/06 (Quarta-feira) Facultativo após 12:00h Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 
19/06 (Quinta-Feira) Feriado Corpos Christi 

Corpus Christi 20/06 (Quinta-Feira) Ponto Facultativo Decreto Nº 44.828 de 05/06/ 2014 – DO/RJ 
22/06 (Domingo) Final de semana Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 

23/06 (Segunda-Feira) Facultativo após 12:00h 
Jogo do Brasil 25/06 (Quarta-Feira) Facultativo após 12:00h Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 

28/06 (Sábado) Final de Semana Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 
04/07 (Sexta-Feira) Ponto Facultativo Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 05/07 (Sábado) Final de semana Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 
13/07 (Domingo) Final de semana Jogo da Copa na cidade do Rio de Janeiro 

Na ART do CREA 
Coloque o nº 28 da 

SEAERJ 
ENGENHARIA FORTE.  SALARIOS DIGNOS! 
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    Palestra “Os Royalties do Petróleo”  No dia 05 de junho, tivemos a palestra do Engº Julio Cesar Carmo Bueno, Se-
cretário de Desenvolvimento Econômico, Energia, Industria e Serviços do Estado do 
Rio de Janeiro, que discorreu sobre este importante tema, especialmente para o es-
tado e os municípios do Rio de Janeiro.  Falou-nos sobre a criação destes royalties em compensação às perdas de recei-
ta provenientes do IPI sobre os combustíveis que foi substituído pelo ICMS que é 
pago pelo consumidor, por força da Constituição Federal.   Já o álcool combustível produ-zido em São Paulo, o imposto que incide no produto não é o ICMS.  A integra desta palestra se encontra no “site” da SEAERJ: www.seaerj.org.br 

Eleição do Conselho Fiscal 
 Foi realizada no dia 10 de junho de 2014, sob a coordenação da Comissão Eleitoral da SEAERJ. a eleição do Conselho Fiscal para o Biênio 2014 - 2016, com seguin-te resultado: 

 

Total de Eleitores: 56 votantes 
Total de votos dos candidatos: 

 
José Ricardo Auar Pinto =>   37 votos 
Alcebíades Fonseca =>          36 votos  
Plácido Corrêa =>                   26 votos 
Ariel Bergher =>                     20 votos 
Edinaldo José de Souza =>   09 votos 

Palestra Plano Nacional de Logística e 
Transportes  

 No dia 10 de junho, realizou-se  interes-sante palestra sobre o 
Plano Nacional de Lo-
gística e Transportes, 
pelo Engº Marcelo Per-
rupato, quando foram 
abordados temas atuais 
e estratégicos para o 
desenvolvimento do 
país. A íntegra da pa-
lestra, poderá ser vista 
clicando no “site” abai-
xo da SEAERJ: 

www.seaerj.org.br 
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Plano Salarial do Estado foi encaminhado para a ALERJ 
 No dia 18 de junho foi encaminhado pelo Poder Executivo do Estado , o nosso 
Plano de Cargos e Salários, junto com outros mais de trinta planos de diversas ca-
tegorias funcionais do Estado do Rio de Janeiro, para a ALERJ afim de ser aprecia-
do pelos Deputados e em seguida submetido à votação. 
 Na sexta feira, dia 20 de junho, nosso projeto de PCS foi apresentado ao Ple-
nário com as seguintes propostas: 
 1. Aumento de 41,8% sobre os valores atuais; 
 2. Implementação do plano em 4(quatro) parcelas semestrais; 
 A transferência dos engenheiros e demais categorias que integram a nossa 
classe, para o IEEA, não foi incluída no projeto, apesar de não representar nenhum 
custo financeiro ao erário estadual. 
 Ao longo da seção, foram feitas  propostas por diversas Deputados, para que 
fossem incluídas emendas que pudessem atender melhor o anseio da categoria. 

 Em seguida ao discurso dos Deputados que se manifestaram por melhores índices e 
implantação do Plano em até no máximo dezembro de 2014, o presidente ALERJ Deputado 
Paulo Melo informou que os processos estariam disponíveis para inclusão das emendas e 
que na reunião com a Bancada dos Lideres na segunda feira dia 23 de junho, todos os 
processos seriam analisados para possíveis revisões e eventual atendimento das emen-
das. Após tais procedimentos, os processos com as emendas, seriam colocados em votação 
ao longo da semana.  
 Na Mensagem referente ao aumento dos engenheiros e demais categorias, foram in-
cluídas cerca de mais de 30 emendas por diversos Deputados.  
 Na reunião das lideranças com os secretários de Planejamento e da Casa Civil, 
ficou resolvido aprovar tão somente a mensagem do Governador sem qualquer emenda.  
 No dia 26 de junho, em seção extraordinária da ALERJ, foi aprovada na íntegra a 
mensagem encaminhada pelo Sr. Governador sem qualquer das emendas apresentadas pelos 
Deputados.  

REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DA PREFEITURA  

 No dia 20 de junho, uma comissão da SEAERJ reuniu-se na Prefeitura com os Secretários de Ad-
ministração e de Fazenda.  

 Os secretários não tinham conhecimento dos detalhes de nosso pleito, bem como os valores 
pleiteados pela categoria. Após as devidas explanações, foram apresentadas, comentadas  e  entregues 
a tabela proposta pela SEAERJ atualizada em 2013 incluindo: gráfico de comparações salariais com ou-
tras categorias de nível superior do Município; tabela de valores do SCO-RIO (terceirizados); estudo 
comparativo com as  remunerações de editais de concursos públicos (tabela e gráfico) e comparação 
entre os valores recebidos atualmente e os propostos. 

 Falamos sobre a evasão dos técnicos e ressaltamos a defasagem de 37% relativos ao salário pro-
fissional de referência (CREA e CAU) para os profissionais situados na categoria inicial. 

 Informamos sobre a existência do processo administrativo e seu estágio atual com os cálculos 
do impacto na folha já efetuados. Os Secretários informaram que teriam vistas do processo ainda na-
quele dia. 

 Ficou acertado que o Secretário de Fazenda entraria em contato com a SEAERJ, na terça feira 
seguinte para agendamento da 2ª reunião objetivando dar continuidade nas negociações. 

 Programada inicialmente para o dia 1º de julho, a segunda reunião foi remarcada para dia 10 
de julho de 2014. 
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Eleição para o Conselho de Administração do PREVIRIO 
 Foi realizada no dia 13 de junho de 2014, tendo o candidato da SEAERJ  

Engº Alberto Balassiano sido eleito com 701 votos. 

Editorial 
 Prezados Colegas da SEAERJ, em especial do Estado. 
  
 O Secretário Sergio Rui, representando o Governo, se manteve irredutível e a mensagem foi aprovada 
conforme foi enviada, não tendo sido aceita nenhuma emenda parlamentar, por mais justa que fosse, ainda 
que não representasse qualquer aumento de despesa. 
 Gostaria, neste momento, de agradecer aos colegas que reconheceram nossa luta, e dizer que fizemos 
tudo que estava ao nosso alcance. 
 Não vou citar nomes dos que me ajudaram nesta batalha, pois foram muitos, e não quero cometer ne-
nhuma injustiça,   
 Em nenhum momento me senti sozinho, estive sempre cercado de colegas e amigos empenhados em 
ajudar, uma verdadeira equipe, com o firme proposito de cada um dar o melhor de si. 
 O mais importante desta batalha foi o surgimento de novas lideranças e novos colegas, que agora estão 
entrando no movimento, descobrindo e reconhecendo a SEAERJ como a sua entidade de classe e a importân-
cia da participação de todos. 
 Foi uma luta de quase um ano e uma árdua batalha final na ALERJ. Lutamos muito,  
 O momento agora é de reflexão. Aprendemos bastante e o mais importante foi o surgimento de pesso-
as com novas ideias que irão reforçar o conceito de Engenharia Pública. 
 Como sempre atuei nos movimentos, vou lutar até o último dia de meu mandato como Presidente pelo 
reconhecimento da Importância de nossas classes, tanto no ESTADO quanto no MUNICÍPIO, principalmente no 
que diz respeito aos novos concursados que amargam salários ridículos. 
 Vamos convocar uma assembleia para agosto e continuar a lutar, Tudo é possível, até mesmo melhorar 
o que foi aprovado. DESANIMAR JAMAIS !!!! 
  

JOELSON ZUCHEN 

Presidente 
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Por isto, em 2010, a ONU (Organização das Na-
ções Unidas) declarou a década presente (2011 
a 2020) como a Década de Ações em prol da 
Segurança Viária. E, para isto, designou a OMS 
(Organização Mundial da Saúde – WHO World 
Health Organization) para administrar as ativida-
des correlatas. Por ano, são contabilizadas 1,2 
milhões de mortes por acidentes de trânsito em 
todo o planeta (1). Com ênfase especial para os 
países de baixa e média renda. No universo das 
vítimas, aqueles mais preocupantes são os não 
motorizados (como pedestres e ciclistas) e os 
motociclistas, todos estes considerados como 
os mais vulneráveis pela OMS.

E como o Brasil está situado no contexto mundial? 
A figura 1 obtida do site da OMS apresenta o atlas 
dos acidentes de trânsito, segundo a taxa de mor-
talidade (acidentes de trânsito) por cem mil habi-
tantes. Observa-se que não estamos em um pata-
mar muito confortável em relação aos países mais 
desenvolvidos. Estamos próximos de uma taxa de 
22 óbitos por cada 100 mil habitantes.

“Como o Brasil está situado no contexto mundial?”

|  TRÂNSITO - Artigo  |

FIGURA 1 – ATLAS REPRESENTATIVA DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO EM TODO O PLANETA

FONTE: http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/road_safety/road_traffic_deaths2/atlas.html  03/05/2014 (2)

É difícil reunir estatísticas, aqui no Brasil, quan-
do o assunto é acidentes de trânsito. Muitas ve-
zes elas são divergentes, apresentando números 
conflituosos. Em especial no que se refere aos 
acidentes sem vítimas fatais. Quando da elabo-
ração deste artigo, o portal RENAEST (Registro 
Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito) 
do DENATRAN estava passando por manutenção. 
Foi necessário buscar indicadores em outros sites, 
preferencialmente oficiais, de modo a obter credi-
bilidade das informações.

Em uma consulta ao site do DATASUS, obtém-se 
que, em 2011, a quantidade de acidentes de trânsito 
correspondeu a 4% do total e mortes no Brasil (apro-
ximadamente 43.200), percentual este muito próxi-
mo ao daquele relacionado com mortes por homicí-
dios (em torno de 53 mil). Esta quantidade já induz a 
tratar esta questão como um problema de saúde. A 
título de curiosidade, uma pesquisa feita no site do 
INCA (Instituto Nacional do Câncer)  revelou que, em 
2011, aconteceram cerca de 177 mil mortes devido a 
esta enfermidade, representando 15% do total geral.
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“65% das ocorrências acontecem nas regiões Sudeste e Nordeste”.

|  TRÂNSITO - Artigo  |

FIGURA 3 – PORCENTAGEM DE ÓBITOS POR TIPO DE 
USUÁRIO

FIGURA 2 – CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES 
DE TRÂNSITO NO BRASIL

Mas a grande adversidade aparece quando res-
tringimos a nossa pesquisa à faixa de idade entre 
20 e 40 anos. Nesta análise, a morte por acidentes 
de trânsito mais que dobra em relação aos casos 
de câncer (em números aproximados 19.500 víti-
mas em acidentes contra 8.500 mortes por cân-
cer). Esta comparação nos possibilita caracterizar 
a porção da população mais exposta a esta pato-
logia, se considerarmos os acidentes de trânsito 
como um problema de saúde. 

Os gráficos a seguir mostrados na figura 2 forne-
cem uma dimensão deste tema, e são relativas 
ao ano de 2011. O primeiro deles revela que 65% 
das ocorrências acontecem nas regiões Sudeste e 
Nordeste. Cabe, contudo, ressaltar que o índice de 
motorização da primeira é superior àquele concer-
nente à segunda região, o que torna ainda maior a 
gravidade desta questão na região Nordeste. 

O segundo gráfico mostra o tipo de fatalidade por 
usuário. E observa-se que exatamente 50% das 
mortes estão associadas ao que a OMS denomi-
na de “usuários vulneráveis”, representados pelos 
pedestres, ciclistas e motociclistas. Em relação a 
estes, os trabalhos desenvolvidos no campo da 
Segurança Viária devem ser mais contundentes e 
agressivos.

A pesquisa das informações relativas aos anos 
anteriores ratifica este viés em relação aos usuá-
rios ditos como vulneráveis. A figura 3 expõe esta 
constatação, mostrando a grande dificuldade em 
reduzir estes números:

Uma análise das informações contidas no DATA-
SUS (3) revela que a quantidade de óbitos por aci-
dentes terrestres está em patamar estabilizado, 
ou com leve crescimento, mas inferior á tendência 
de aumento do índice de motorização verificado 
nos últimos anos no País. O gráfico abaixo mos-
tra a evolução destas ocorrências entre os anos 
de 2008 e 2011, expondo uma grande resistência 
para redução destes números.
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“Poucas escolas oferecem Curso de Engenharia de Trânsito”.

A OMS designou cinco pilares primordiais para 
efetivar uma real mudança neste quadro caótico 
que é a Segurança no Trânsito. Veja na figura 4.

FIGURA 4 – OS CINCO PILARES ESCOLHIDOS PARA 
BALIZAR AS AÇÕES A FAVOR DA SEGURANÇA VIÁRIA

Pillar 1
Road safety

management

Pillar 2
Safer roads
and mobility

Pillar 3
Safer vehicles

Pillar 4
Safer road users

Pillar 5
Post-crash 
response

National activities 

nifestações ocorridas em todo o País clamando por 
melhores padrões de mobilidade urbana.

Quem cursa a cadeira de Engenharia de Tráfego e, 
por conseguinte, a disciplina de Segurança Viária, 
aprende logo de início que esta atividade é realiza-
da através de três vertentes, todas elas de igual im-
portância. É o famoso tripé conhecido como 3E’s: 
Enforcement, Education, Engineering. Ou Fiscaliza-
ção, Educação e Engenharia. Todas as três verten-
tes possuem o mesmo nível de importância, e de-
vem ser igualmente trabalhadas. A predominância 
de uma sobre as outras irá causar um desequilíbrio 
entre elas, comprometendo a estabilidade do refe-
rido tripé. Cada atividade deve ser praticada e fun-
damentada nas técnicas mais modernas de cada 
disciplina e os programas e intervenções, uma vez 
implementados, devem ser objeto de análise quanto 
à sua eficácia, verificando se os objetivos primeiros 
foram alcançados plenamente, e compreendendo 
possíveis falhas e sistemáticas que podem ser me-
lhoradas no futuro.

Educação - Compreende uma série de ativida-
des desempenhadas visando o convencimento do 
usuário quanto ao seu comportamento enquanto 
da utilização da via. Evidentemente, a definição de 
“usuário” extrapola a figura do condutor, e abrange 
a todos aqueles que fazem uso da via por alguma 
razão, tais como ciclistas, pedestres, crianças, ido-
sos, passageiros de sistemas de transporte público, 
entre outros. Consiste em um trabalho multidiscipli-
nar, porque requer a participação de profissionais 
de diversas áreas, como por exemplo, médicos, pe-
dagogos, psicólogos, profissionais de marketing e 
publicidade, engenheiros, urbanistas, e entre outros. 
Cada um desempenhando sua atividade fim, mas 
todos convergindo para um único objetivo final. 

Neste tópico, vale salientar a Educação do Trânsito 
nas escolas, juntamente com um programa de cida-
dania. Viver em sociedade é, primeiramente, pensar 
no coletivo, e só depois no individual. O trânsito, ou 
melhor dizendo, a circulação viária, é o termômetro 
mais adequado para se medir o quanto uma comu-
nidade está imbuída de um espírito coletivo, ou seja, 
respeitando regras e obedecendo a seus limites. A 
criança, com sua personalidade ainda em formação, 
está muito mais acessível aos ensinamentos a ela 
administrados, do que um adulto com seus concei-
tos e opiniões já concebidos. A Educação do Trân-
sito deve apoiar as sistemáticas de fiscalização na 
obediência à legislação pertinente. O objetivo pri-

Os dois primeiros pilares dizem respeito a prover 
uma circulação viária segura através de procedi-
mentos relacionados à engenharia e ao arcabouço 
jurídico que fundamenta as ações de fiscalização. 
O terceiro pilar é concernente aos avanços tec-
nológicos requeridos para tornar os veículos mais 
seguros, e aptos a mitigar as consequências ad-
vindas de erros dos condutores que acabam em 
acidentes de trânsito. Abrange também o quesito 
de manutenção dos veículos mais antigos, garan-
tindo que o proprietário mantenha o seu veículo em 
boas condições de trafegabilidade. O quarto pilar 
consiste na preparação do condutor e demais usu-
ários, tornando o comportamento consoante com 
as regras mais rígidas de circulação. Neste tópico, 
deve-se também ressaltar a preocupação com a 
condição física do usuário, muitas vezes imprópria 
para transitar pela via. E, por fim, o quinto pilar, cor-
responde ao maior preparo no atendimento às víti-
mas de acidentes de trânsito, abrangendo desde o 
tempo decorrido até a chegada dos primeiros so-
corros no local da ocorrência, até a remoção para 
o centro hospitalar adequado e posterior atendi-
mento através de uma equipe médica devidamente 
treinada.

De acordo com a OMS, os trabalhos realizados em 
alguns países tais como França, Austrália, Canadá 
e Reino Unido, têm apresentado resultados satis-
fatórios, com a redução da quantidade de ocor-
rências. Contudo, em outros, o patamar continua 
elevado. Isto vale, principalmente, para os países 
de baixa e média renda.

Como trabalhar a  Segurança Viária

Infelizmente, são poucas as escolas de Engenha-
ria que oferecem o Curso de Engenharia de Trans-
portes ainda na graduação. Esta matéria possui 
grande relevância haja vista, por exemplo, as ma-
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“Duas são as razões que levam o condutor a não transigir”.

FIGURA 5a – LEGISLAÇÂO VOLTADA À REGULAMENTAÇÂO 
DA VELOCIDADE MÁXIMA

FIGURA 5b – LEGISLAÇÂO VOLTADA À INGESTÃO DE 
BEBIDAS ALCOÓLICAS PELOS CONDUTORES

meiro é formar a consciência do usuário. Para tor-
nar mais fácil o entendimento, vamos imaginar uma 
situação hipotética. Todos sabem que, de acordo 
com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a calça-
da é reservada à circulação do pedestre e, salvo em 
casos especiais onde haja regulamentação autori-
zativa, o estacionamento sobre ela é proibido. Duas 
são as razões que levam o condutor a não transgre-
dir. A primeira é o receio de ser penalizado, inclusive 
com a remoção do veículo. A segunda, e preferível, 
é a compreensão de que, ao transgredir, ele estará 
interferindo negativamente na circulação dos pe-
destres, exigindo talvez que um cadeirante ou um 
carrinho de bebê tenham que passar pela pista de 
rolamento junto aos veículos em trânsito, ao invés 
de prosseguir pelo caminho a eles destinado. É este 
o objetivo final, ou seja, a formação da consciência 
de cidadão, priorizando os direitos dos outros sobre 
os seus pessoais.

Fiscalização - Consiste no exercício de vários pro-
cedimentos visando coibir as transgressões come-
tidas pelo usuário. Mais uma vez, deve-se pensar 
no usuário com a maior abrangência possível, e não 
se restringir apenas aos condutores. A Fiscalização 
da circulação viária objetiva, essencialmente, a edu-
cação do usuário através da punição, ao contrário 
de se tornar um instrumento arrecadatório de recur-
sos. Por isto, o exercício da fiscalização do trânsito 
deve estar sempre acompanhado de uma campa-
nha educativa, de modo a facilitar a compreensão, 
pelo usuário, da finalidade do controle em relação à 
obediência às regras de trânsito. Ele deve entender 
a coerência da ação de fiscalização.

A fiscalização do trânsito deve ser praticada usan-
do-se as ferramentas mais modernas, entre elas de 
ITS, e sempre com um foco em determinada ques-
tão. Por exemplo, foi visto que os motociclistas es-
tão mais expostos a se envolverem em acidentes 
fatais. É de esperar que campanhas educativas e 
fiscalizatórias sejam deflagradas focando este tipo 
de usuário, contemplando não apenas o seu modo 
comportamental, mas também a interação entre ele 
e os demais tipos de usuários da via. A identificação 
dos principais focos a serem trabalhados é obtida 
através da apuração das informações contidas em 
um banco de dados, e trabalhadas com o propó-
sito de balizar os trabalhos a serem realizados (ver 
figuras 5). Trabalho semelhante deve ser desenvol-
vido, por exemplo, com a classe dos motoristas de 
ônibus interestaduais, pesquisando-se as causas 
que levam à esta quantidade anormal de ocorrên-

cias. Segundo a OMS , o Brasil possui um bom 
arcabouço jurídico (Código de Trânsito Brasileiro e 
Resoluções do CONTRAN), o que não se traduz em 
resultados positivos se a fiscalização não for eficaz. 
Quando comparado com os demais países consta-
ta-se que, excetuando o quesito “regulamentação 
de velocidade máxima nas zonas urbanas”, os de-
mais estão ajustados aos padrões requeridos pela 
OMS (ver figura 5a).
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FIGURA 5c – LEGISLAÇÂO VOLTADA AO USO 
DO CAPACETE
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“A fiscalização ainda é frágil em vários aspectos”.
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FIGURA 5d – LEGISLAÇÂO VOLTADA AO USO DO CINTO 
DE SEGURANÇA

FIGURA 5e – LEGISLAÇÂO VOLTADA AO TRANSPORTE 
DE CRIANÇAS

Alguns bons exemplos de procedimentos fiscaliza-
tórios têm sido observados. Um primeiro a ser cita-
do refere-se àquele concernente a então conhecida 
“Lei Seca” (eliminou a possibilidade de condução de 
veículos com qualquer teor alcoólico no sangue), em 
especial no Rio de Janeiro onde a inspeção foi mais 
rigorosa, o que causou uma expressiva redução na 
quantidade de acidentes provocados pela ingestão 
de bebidas alcoólicas. Um segundo exemplo, tam-
bém no Rio de Janeiro, é a vistoria anual dos veí-
culos mais antigos, obrigando que proprietários se 
preocupem com a manutenção de suas viaturas. 
Contudo, a fiscalização ainda é frágil em vários as-
pectos tais como controle de velocidade, obediência 
às regras de condução, estacionamento na via, res-
peito às faixas de pedestres, avanço de semáforo, 
entre outros. Faltam atenção e intenção de tratar a 
questão.
Como as demais vertentes do mencionado tripé, 
as ações de fiscalização devem sofrer uma retro 

avaliação permanente quanto a sua eficiência. Não 
adianta possuir um conjunto adequado de leis e re-
soluções, se as ações de punição não são eficazes. 
Como exemplo, pode-se citar o fato do desrespeito 
frequente aos espaços dos pedestres, em especial 
às faixas de travessia a eles destinadas. 

Engenharia - Tem como função prover a gestão efi-
caz do trânsito de veículos, pedestres, ciclistas e to-
dos os demais tipos de usuários, o que se denomina 
de “circulação viária”. Cabe aos gestores fornecer 
condições normais de circulação viária e, em caso 
de ocorrências anômalas, agir preventivamente e 
corretivamente para o restabelecimento das condi-
ções normais no menor prazo possível. Não se pre-
tende aqui discorrer sobre conceitos da Engenharia 
de Tráfego como em Curso de Engenharia de Trans-
portes, mas apenas tecer alguns comentários sobre 
mudanças no modo de agir verificadas nos últimos 
tempos.

A primeira delas é a necessidade de se contar com 
as ferramentas de TI (Tecnologia da Informação). 
Um banco de dados relacional sobre ocorrências 
de acidentes de trânsito e carregamentos das vias 
é fundamental. É necessário realizar o cruzamento 
permanente de informações para avaliar as ações 
empreendidas e o balizamento das novas que se-
rão elaboradas. Por exemplo, é importante saber-se 
a quantidade de acidentes de trânsito por trecho de 
via, por tipo de ocorrência e tipo de usuário duran-
te os dias de Carnaval (ou outro feriado qualquer), 
para medir a eficácia das medidas adotadas no 
combate às ocorrências de trânsito durante as festi-
vidades, e balizar as novas que virão. Um bom ban-
co de informações é essencial. Considera-se aqui, 
todo o processo, desde a fase de coleta dos dados 
(importantíssima, para obter credibilidade), a apura-
ção informatizada e a análise final por técnicos com 
embasamento. Atualmente, com a difusão de pal-
ms e tablets, as informações podem ser coletadas 
e transmitidas na hora ou pouco tempo depois, no 
caso dos locais dos acidentes estarem em alguma 
área de sombra (sem sinal de celular). Diferentemen-
te de outros tempos, quando as características do 
acidente eram preenchidas em formulários específi-
cos e digitadas posteriormente em escritório.

Um segundo ponto a ser destacado diz respeito ao 
desenvolvimento de projeto. Tempos atrás, era co-
mum perguntar-se qual o veículo de projeto para a 
elaboração do mesmo. Hoje em dia, este enfoque 
mudou. A pergunta que deve ser feita é quais são os 
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usuários de projeto. Em especial nas vias inseridas 
ou que cortam áreas urbanas, as quais são comparti-
lhadas por diferentes tipos de usuários. As próximas 
fases consistem no desenvolvimento da concepção 
funcional da intervenção baseada na funcionalidade 
da via, e o detalhamento dos projetos corresponden-
tes às diversas disciplinas. Nos últimos tempos no-
vos processos e materiais incorporaram o universo 
do projeto. É o exemplo claro da sinalização, onde 
novos materiais surgiram, aumentando a potencia-
lidade dos sinais. Sinalização salva vidas. Por isto 
a importância de um projeto bem fundamentado. 
Outro exemplo são as ferramentas de ITS (Intelli-
gent Transportation Systems). A Tecnologia da In-
formação se difundiu sobre todas as dimensões de 
nossas vidas. E não poderia deixar de chegar às 
estradas e ruas. Há aproximadamente vinte anos, 
nos seus editais, o antigo DNER já utilizava o con-
ceito de “rodovia inteligente”.

Por fim, um terceiro item a ser destacado e da 
maior importância consiste no Planejamento e Pro-
gramas de longo prazo. Esta é a função primeira 
do Engenheiro. É necessário desenvolver um pla-
no de viação, caracterizando a funcionalidade de 
cada segmento de via. Ou seja, se ele é para um 
atendimento local ao bairro ou região, se ele é des-
tinado ao tráfego de longa distância, se compartilha 
ambas as características em baixas proporções, e 
assim por diante. A funcionalidade do segmento vi-
ário vai indicar quais os tipos de usuários que po-
dem compartilhar aquele espaço, e o modo de in-
teração entre eles. Por exemplo, uma via expressa 
de velocidades mais altas não pode ser utilizadas 
por pedestres e ciclistas, nem tão pouco possuir 
cruzamentos e travessias (Ver Código de Trânsito 
Brasileiro – ANEXO I Dos Conceitos e Definições). 
Esta caracterização é essencial na obtenção poste-
rior da Classificação Técnica. Não se deve estudar 
sistema de transportes sem se ater também ao uso 
do solo. Um é função do outro. Quantidade expres-
siva das ocorrências de acidentes de trânsito nas 
malhas rodoviárias está nas travessias urbanas, 
nas quais a cidade cresceu no entorno da estrada, 
sem os devidos cuidados para mitigar os conflitos 
entre a circulação local e o tráfego de passagem. 
O Planejamento não deve se caracterizar como 
Programa de Governo, mas sim como Programa 
de Estado, extrapolando a duração de mandatos. 
Cabe ainda abranger as três vertentes principais 
da administração rodoviária, a saber: Planejamento 
(Projeto), Operação e Conservação (Obras e Manu-
tenção).

Conclusão - O que acontece hoje no Brasil é que 
o tema Segurança no Trânsito é bastante negligen-
ciado. As campanhas educativas são raras, frágeis 
e não atingem os objetivos primeiros. A fiscalização 
de trânsito nem sempre é eficaz, e é realizada de 
forma dessincronizada com as ações educativas. 
Não existe uma retro-valiação das medidas ado-
tadas com o intuito de verificar a eficácia. Dá-se, 
como exemplo, vias com medidores de velocidade 
(conhecidos popularmente como “radares ou par-
dais”) implantados para controlar os limites máxi-
mos de velocidade, nos quais a obediência às re-
gras acontece apenas no entorno do dispositivo, 
observando-se o desrespeito à regulamentação à 
medida que o motorista se afasta do mesmo. Por 
outro lado, é comum assistir manobras de retor-
no irregulares, veículos parados em local proibido, 
avanços de sinal, entre outras transgressões. E, 
quanto ao planejamento e ao desenvolvimento de 
projetos, é necessário um aperfeiçoamento cons-
tante dos técnicos envolvidos com este trabalho, 
através de seminários, cursos e outros eventos nos 
quais possa haver troca de experiências e uma reci-
clagem do conhecimento. É de crucial importância 
nomear profissionais com profunda expertise nas 
funções hierarquicamente mais elevadas das insti-
tuições públicas que integram o Sistema Nacional 
de Trânsito, em detrimento de outros critérios polí-
ticos. Preferencialmente que sejam funcionários de 
carreira. E, sobretudo, uma uniformização na cole-
ta, apuração e análise das informações relativas às 
ocorrências de trânsito.

Enfim, viu-se que muitas são as questões e dificul-
dades que envolvem a Segurança no Trânsito. A 
principal delas, e a que primeira deveria acontecer, 
seria este assunto ser tratado sob um enfoque de 
suma importância, possuindo organismos oficiais 
cuja atribuição principal fosse às ações para um 
trânsito seguro. Inclusive, coordenando as várias 
iniciativas relevantes que acontecem isoladamente 
Brasil afora. A própria OMS recomenda que gover-
nos criem agências e instituições com esta finali-
dade exclusiva. O Brasil hoje possui 39 ministérios 
e secretarias com status de ministérios, mas, in-
felizmente, nenhum com atribuição exclusiva para 
cuidar da Segurança Viária. A mesma carência é 
sentida nas esferas estaduais e municipais. Talvez 
seja hora de exigir uma preocupação maior com 
este tema, como aconteceu com as manifestações 
ligadas à mobilidade urbana. Até porque, sistemas 
de transportes públicos devem transmitir seguran-
ça para serem utilizados pela população. 

“Quantidade expressiva de acidentes está nas travessias urbanas”.
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Nas décadas de1950 e 1960, o principal 
programa cultural e de lazer do carioca, 
depois da praia, era ir ao cinema, e a ca-

pital federal era também a capital cultural do 
País, fartamente provida de salas de projeção 
que disputavam o público ávido por entreteni-
mento proporcionado pela 7ª arte.   Mas antes 
do filme propriamente, havia aquele jornal cine-
matográfico, com as notícias mais importantes 
da semana, imprescindível para se ficar “bem 
informado”, e, não raro, as filmagens eram de 
autoria de Jean Manzon, um imigrante francês 
fugido da 2ª Guerra, que caiu nas graças de 
Getúlio e se tornou fotógrafo “oficial” de vários 
governos.    Muitas vezes a opinião pública era 
formada naqueles 10 minutos que antecediam 
o motivo principal da saída de casa das famílias 
brasileiras dos grandes centros urbanos. 
          

O MELHOR TRANSPORTE 
DO MUNDO
(ou Como se alterou o projeto mais elaborado 
da História da Cidade do Rio de Janeiro).
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Engenheiro Eletricista (1977), com extensão em Engenharia de Avaliações e 
Perícias Judiciais. Diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro – 
SENGE-RJ. Integrou o quadro técnico da Rio Trilhos (antigo Metrô) na área da 
Logística e fiscalização, tendo sido Diretor de Operação (1998). Conselheiro 
do Clube de Engenharia, e Ex-Chefe da Divisão Técnica de Transportes e 
Logística. Ex-Coordenador do Conselho Editorial do CREA-RJ. Fundador e 
Ex-Coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana da RMRJ. Sócio da SEAERJ 
desde  26/08/1992, integrou várias Diretorias e o Conselho Editorial.

Apoio ao texto:
Murilo Fábio Santos Tergolino, Consultor de Recursos Humanos (RH) em 
Transporte.

Numa dessas apresentações cuidadosamente 
elaboradas por esse grande cineasta do cotidia-
no, nos anos “JK”, o ufanismo de novos tempos 
“desenvolvimentistas” propagava os prodígios 
urbanos que estavam a caminho, pelas mãos 
das melhores equipes de arquitetos e engenhei-
ros, capitaneados por Oscar Niemeyer, Lúcio 
Costa e Affonso Reidy (discípulo de Agache), 
contrapostos pelo governador Carlos Lacerda, 
opositor do Governo federal, que, se sentindo 
desprestigiado com a transferência da capital 
federal, contrata o arquiteto grego Doxiadis para 
criar as atuais linhas Amarela e Vermelha.   En-
quanto o presidente recém-eleito divulgava aos 
cidadãos suas viagens à Europa e EE.UU. para 
contratar parcerias empresariais de transferên-
cia e cooperação tecnológica, devidamente re-
munerada pelo erário público, com objetivo de 

PERFIL  |  Alcebiades Fonseca
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desenvolver projetos de transporte de massa 
sobre trilhos, Carlos Lacerda fazia concessões 
muito generosas aos donos particulares dos “lo-
tações” que já dominavam os meios de trans-
porte do carioca, autorizando trajetos paralelos 
às linhas de trens urbanos da Central do Brasil. 
O governador opositor queria provar a vantagem 
financeira do investimento público no negócio 
dos empresários privados do modal rodoviário, 
menor que o investimento no transporte público 
de massa, do modal metrô-ferroviário. 

Fica a dúvida se o tal “rodoviarismo”, hoje tão 
acusado de ter distorcido a evolução mais natu-
ral das metrópoles brasileiras, afetando secular-
mente a qualidade de vida urbana dos brasilei-
ros pelos enormes contingentes de veículos de 
transporte individual, não tem sua origem numa 
pretensa política de Estado doutrinadora ou fa-
vorecedora de um grupo ligado a ramos espe-
cíficos do empresariado. Mas não se elimina a 
hipótese desses oligopólios, sempre presentes 
na política brasileira, terem forçado uma tendên-
cia urbanística: Brasília não deixa de ser um belo 
exemplo disso, com seus eixos rodoviários sem 
cruzamento.   A ideia de um “metrô” na então 
capital federal, e na outra capital do Estado mais 
rico do País, reforçam essa tese, pela histórica 
dificuldade em se fazer deslanchar os vários 
projetos, desde a “era Vargas”.

Assim, como o alto custo de implantação do 
transporte sobre trilhos exigia, e a mudança da 
capital federal ajudou aos novos empresários de 
ônibus a “seduzirem” os usuários dos trens urba-
nos, também os projetos de metrô em São Paulo 
e Rio de Janeiro ficaram no aguardo dos planos 
federais de investimento, mas não poderiam ser 
subestimados, pois a capital da vizinha Argenti-
na possuía o seu há mais de 40 anos, provando 
ser possível aos países abaixo do Equador usu-
fruir também dessas “sofisticações” urbanas.   
Os brasileiros também tinham direito a esse tão 
afamado e significativo símbolo de status de na-
ção desenvolvida.

Paradoxalmente, a garantia do aporte de verbas 
federais para um benefício tão caro para ape-
nas duas cidades só chegou durante o regime 
militar: em meados da década de 1960, foram 
criados, simultaneamente, grupos executivos 
nas duas maiores cidades do País, com o in-
tuito de planejar, construir, implantar e operar 

sistemas metroviários subterrâneos.  Apesar do 
maior avanço nos trabalhos do grupo carioca, 
com intenso intercâmbio com consultorias ame-
ricanas e francesas, o metrô de São Paulo aca-
bou inaugurado antes, porém sem muitos itens 
de sofisticação construtiva e operacional que o 
do Rio teria.  

A Cia. do Metropolitano do Rio de Janeiro aca-
bou tendo configuração societária que incluiu 
as três esferas governamentais: União, estado 
e município, nessa ordem de grandeza das co-
tas de participação.  Os cariocas conviveram 
com buracos enormes e canteiros de obra es-
palhados por toda a Cidade, por uma década, 
pelo menos.   Até que, em 1979, inaugurou-se 
pequeno trecho onde se fez a “marcha-a-bran-
co” e depois a operação comercial gratuita, a 
título de educação da população.  Inaugurava-
se nova era na Cidade, com novos parâmetros 
de transporte seguro, muito limpo, pontual, re-
gular e muito confortável (o metrô do Rio era 
o primeiro transporte coletivo urbano com ar  
condicionado).    

A política mutável e sujeita às conveniências 
partidárias começou a dar seus claros sinais de 
ressurgimento com a intensificação do jogo pe-
culiar à redemocratização, e o ônus da recon-
quista das liberdades é inevitável: com o fim das 
verbas federais e a criação das novas disposi-
ções constitucionais de endividamento públi-
co, o Estado do Rio, ainda se recuperando do 
repentino processo de fusão com o Estado da 
Guanabara, agora arcava sozinho com os cus-
tos operacionais de manutenção e de expansão 
do sistema metroviário.   Bela desculpa para se 
aderir ao projeto de estabilização macroeconô-
mica nacional lançado na década de 1990 pelo 
governo que se sucedeu ao primeiro eleito pelo 
voto direto, após o regime militar.

Em 5 de abril de 1998, portanto há pouco mais 
de 16 anos, a agenda neoliberal já sendo revis-
ta na Europa, seu berço, era aplicada fervoro-
samente e na sua máxima plenitude sobre em-
presas estaduais e desempregava 1.200 traba-
lhadores metroviários em meia idade, não sem 
proteger, antes, as contas do governo, com a 
reforma da previdência oficial, já que um gran-
de contingente dessas empresas tinha direito à 
aposentadoria especial.    Só assim seria possí-
vel transformar em lucro para parceiros privados 
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“Inaugurava-se nova era na cidade com transporte seguro”.
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as receitas que o Estado obtinha com transporte 
coletivo e outros serviços básicos, sua prerroga-
tiva constitucional para com o cidadão.   

Era um verdadeiro “programa de transferência 
de renda”, com mais de 6 mil funcionários do 
Estado, celetistas, demitidos em menos de dois 
anos, e segundo relatório do Tribunal de Con-
tas Estadual (TCE), gerando, só nos leilões, 8 
bilhões de reais (quando o dólar valia menos de 
hum real e vinte centavos, o que corresponde-
ria, hoje, ao dobro daquele valor).   No mesmo 
relatório, o TCE constatava que nunca antes o 
Estado havia criado tantas autarquias /órgãos 
estatais, certamente para substituir os serviços 
eliminados.  Aparelhamento político?

Naquele primeiro dia de operação comercial pri-
vada, o metrô do Rio cumprira com os mesmos 
índices de oferta e qualidade de atendimento 
do dia anterior, graças aos “velhos” operadores; 
mas seus usuários, agora chamados de clientes 
pelos novos gestores financistas, demorariam 
anos para notar as profundas e sutis diferen-
ças.   Apesar dos 1.200 funcionários demitidos 
naquele mesmo dia, outros 533 haviam sido “su-
cedidos” à empresa privatizada, para transferir 

não só a cultura explícita tão específica daquela 
nova tecnologia, inédita no mercado de trabalho 
do País, mas também a cultura tácita, aquela à 
qual os gestores de  Recursos Humanos (RH) 
atribuem o maior valor de patrimônio intangível 
corporativo. Esta que não estava nos manuais 
dos consultores franceses que treinaram os pri-
meiros supervisores e encarregados de todo o 
pessoal operativo, e que não se consegue trans-
mitir plenamente nos treinamentos, como, por 
exemplo, os sutis códigos de linguagem pecu-
liares à comunicação interna dos funcionários, 
que se consolidam ao longo dos anos, no dia 
a dia, e garantem a segurança da atividade-fim 
nos processos de interface entre os departa-
mentos da empresa.    
         
Estava selado o infeliz destino daquela outrora 
empresa-mista de referência do serviço públi-
co: uma fatia com os restantes mil e quinhentos 
e poucos funcionários ficaria com a pecha de 
massa falida, progressivamente sendo desqua-
lificada e dissolvida nos tribunais da morosa e 
nem sempre conciliatória Justiça Trabalhista, 
isolada da outra fatia que preservou o bilioná-
rio patrimônio público de instalações, equipa-
mentos e tecnologia.  Outra providência muito 
oportuna para “rachar” a categoria e reduzir seu 
poder de negociação. 

Poder-se-ia fazer um questionamento: o metrô 
ainda seria uma tecnologia inédita no País, após 
19 anos?   Isso depende de quem iria assumir o 
sistema: se supusermos que os privatizadores 
planejavam renovar todo o quadro – ou quase 
todo – de técnicos de operação e manutenção, 
para reduzir drasticamente custos fixos, isso faz 
sentido.   Era uma categoria profissional alta-
mente politizada e com forte movimento sindi-
cal, portanto com muitos ganhos de benefícios 
trabalhistas anexados aos salários.   Se ainda 
pensarmos que se adotaria política de gestão 
corporativa em que se diminui a importância da 
formação técnica interna para tornar as funções 
técnico-operacionais acessíveis à grande mas-
sa do mercado de trabalho, isso significa que 
se adotaria a prática nefasta, porém comum, do 
turn-over.  Isso também refreia um “incômodo” 
convívio sindical nas relações laborais e a dis-
creta pressão dos patrões para que não haja 
adesões sindicais dos novos funcionários se 
torna a sentença de morte lenta do sindicalismo 
laboral. 
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“Era uma categoria profissional altamente politizada”.
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As privatizações sem marco regulatório claro 
e debatido com a sociedade comprometiam a 
cidadania: em evento de divulgação da campa-
nha “Movimento Pelo Direito ao Transporte”, em 
2005, a SEAERJ divulgou dados do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em que se 
constatou que 38 milhões de brasileiros não usa-
vam transporte coletivo por falta de dinheiro para 
a passagem, ficando à margem de programas de 
qualificação profissional e consequente melhoria 
de vida.   Nesse evento, uma diretora institucio-
nal da concessionária SuperVia, ex-funcionária da 
Flumitrens e depois contratada pela concessioná-
ria MetrôRio, reputava à falta de subsídio do Go-
verno federal na energia elétrica a razão para as 
altas tarifas (até hoje mencionam isso).   Há nove 
anos, pelo menos, não vemos mudança de pano-
rama político, além do fortalecimento do oligopólio 
rodoviário, a quem interessa toda essa situação de 
inércia e blindagem.  

O chamado processo de modelagem estrutural 
para tornar a Companhia atraente para privatiza-
ção – ou concessão – não dispensou as técnicas 
de dinâmica empresarial de gestão de pessoal, 
muito em voga na década de 1990.     Curioso 
é que, no caso do metrô do Rio, o presidente da 
Companhia que patrocinou esse processo era o 
mesmo protagonista do então retumbante episó-
dio que marcou as eleições para governador em 
1982, e ficou conhecido como o “Caso da Pró-
Consult”.     Na sua concepção socialista, as di-
nâmicas psicológicas e os jogos corporativos de 
cunho motivador deveriam ser aplicados a todos 

empregados, até o quarto escalão, se possível; 
verba havia para estadas em hotéis na Zona Sul 
da Cidade e até jornadas de fim de semana em 
centros de convenções na Região Serrana (Pe-
trópolis).  A tal da “reengenharia” pregava novos 
motivos para se pensar sobre o contingente cor-
porativo de mais de 4 mil funcionários abrigados 
na Cia. do Metropolitano do Rio, cuja dívida fede-
ral já estava solucionada com permuta de obriga-
ções feita entre Governos federal e estadual, no 
ano de 1990.    Resumindo, esse enredo parecia 
um “samba-do-crioulo-doido”, pois começa com 
atores socialistas, no “refrão” eles se tornam ges-
tores que “incham” as empresas, mas afinal são 
contra a “intervenção” do Estado na economia, e 
passam a vender ativos públicos e a enxugar qua-
dros funcionais.     Faz sentido quando o Rio de 
Janeiro se torna a unidade da Federação com as 
maiores e mais valiosas privatizações estaduais.      
Antes de votar o “impeachment” do Presidente da 
República, os parlamentares fluminenses em Bra-
sília agradeceram o perdão da enorme dívida do 
metrô carioca; em sequência, a Câmara Municipal 
votara, em 1993, Projeto de Lei que tornava todos 
os terrenos do metrô “edificáveis”, portanto, ven-
dáveis (o veto do Prefeito fora derrubado).    Mais 
de dez anos depois, o então presidente da Assem-
bléia Legislativa, agora ex-governador, implemen-
ta essas vendas e gera novo “boom” imobiliário no 
Rio de Janeiro.

Como se vê, é um projeto estruturado: a técnica 
de suavizar a catástrofe com o “Canto do Cis-
ne” insidiosamente incentivava cada funcionário 

a pensar que seria aproveitado e seu cole-
ga ao lado precisaria ser dispensado, para 
tornar a nova empresa viável.     Pela falta 
de transparência de todo o processo, inédi-
to para o povo, ingenuamente faltou fazer 
uma pergunta: - a nova empresa deveria ser 
viável para quem?     
É óbvio que os objetivos sociais do trans-
porte foram alterados: por encomenda da 
própria diretoria de operações da conces-
sionária, a COPPE/UFRJ (Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pes-
quisa de Engenharia) fora contratada, em 
2006, para fazer estudo sobre viabilidade 
econômica das duas linhas de operação 
comercial, ainda não emendadas, diante 
do panorama de falta de equipamentos de 
sinalização e de automatismo na linha da 
Zona Norte, e as conclusões foram as mes-

“É óbvio que os objetivos sociais do transporte foram alterados”.

|  METRÔ - Artigo  |

Fo
to

 : 
Fá

b
io

 T
er

go
lin

o

Estação Cinelândia



42  |  SEAERJ Hoje

mas do tempo da gestão estatal: 
apesar do aspecto financeiro plena-
mente favorável à linha da Zona Sul, 
a outra deveria ser prioridade pelo 
seu alto potencial de agente urbano 
reordenador da Região Metropoli-
tana.   Parece que esse relatório foi 
ignorado.    Ao contrário, a Gerên-
cia de Operações resolveu premiar o 
aluno que propusera retirar bancos 
dos carros, para aumentar a capa-
cidade de passageiros em pé, igno-
rando o objetivo do projeto original 
francês: preservar critérios de capa-
cidade aeróbica e níveis de contato 
humano dentro dos carros. 

Por que se passou a permitir práticas que an-
tes eram proibidas na gestão pública? Sempre 
se limitou muito a locação dos espaços públi-
cos dentro dos domínios do transporte, princi-
palmente na área a que se denominava “área 
controlada”, aquela que o usuário acessa após 
pagar a passagem, e implica maior responsabi-
lidade comercial.    Além disso, portar objetos 
adquiridos em comércios locais e levá-los à pla-
taforma poderia anular campanhas de segurança 
de embarque e desembarque.  

Emendar as duas linhas – totalizando hoje 36,1 
km e não 41,2 km como afirma a concessioná-
ria –, transformou a que era deficitária em ramal 
secundário da outra, rentável e com movimento 
diário permanente, sem horário de “vale” profun-
do na curva de demanda, e justificou o investi-
mento maciço na direção da Zona Sul, já que o 
aditamento de contrato de 2008 garantia ao atual 
operador o monopólio de toda extensão das atu-
ais concessões.   Abandonou-se o projeto de es-
tado: oferecer transporte de massa inédito para 
a demanda de toda uma região historicamente 
desassistida, incluindo municípios da Baixada.
 
Hoje o melhor transporte de massa do mundo, 
o que deve ser estruturante num projeto urba-
no de hierarquização dos modais, não tem pa-
pel preponderante na segunda maior cidade do 
País, nem apresenta perspectivas de reassumir 
seu papel de atrair os usuários do transporte in-
dividual, pela queda de qualidade da prestação 
do serviço.      Existem erros primários de opera-
ção, tais como insistir em tornar a linha muito ex-
tensa, o que aumenta as chances de paralisação 

“Fórum Permanente de Mobilidade Urbana da RMRJ”.
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de todo o sistema a cada ameaça de incidente 
rotineiro, como as portas que se travam abertas 
à medida que diminui a capacidade de absor-
ção do aumento de demanda; e passar os trens 
comerciais pelo Centro de Manutenção, além 
de diminuir a área útil de manobras, coloca em 
risco de vida os funcionários daquela área – há 
dois meses uma piloto recém-formada, fazendo 
manobras em outro trem, foi atropelada pelo de 
passageiros e veio a falecer.   Infelizmente, nem a 
Agência Reguladora nem o operador privado fa-
laram qualquer coisa sobre o fato e têm obrigado  
a família a recorrer a providências legais.   

É triste ver a empresa estatal eleita pela população, 
várias vezes, a melhor prestadora de serviço públi-
co, com todo um cabedal de conhecimento técni-
co, reduzida a um corpo que deve ser desintegrado 
definitivamente, para que se perpetue uma política 
empresarial que não primou, de forma alguma, nes-
ses 15 anos de fatídica experiência, por uma gestão 
socialmente responsável, tanto interna quanto ex-
ternamente, afetando toda a população metropo-
litana, sobremaneira.     Por acreditarmos ser ple-
namente possível que isso mude, um dia, é que foi 
criado o Fórum Permanente de Mobilidade Urbana 
da Região Metropolitana do Rio, que se reúne regu-
larmente, toda semana, no Clube de Engenharia, e 
congrega todos os atores sociais possíveis, desde a 
academia e especialistas a representantes de clas-
se e associações diversas.  A governança pública 
apoiada na transparência e no bem social coletivo 
nos assegura que este é o caminho para, finalmen-
te, amadurecermos os processos democráticos e 
as instituições republicanas, definitivamente; e re-
velarmos a nação rica em sua soberania plena. 
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Por meio do Plano Diretor de Manejo de 
Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janei-
ro (PDMAP Rio), já em fase final de entre-

ga de produtos, tornou-se possível a implantação 
de estações de monitoramento com medição de 
precipitação e nível d’água (PN) e de qualidade 
de água (QN), visando ao controle de enchentes 
em nossa cidade. Trata-se de um instrumento de 
planejamento global, que proporcionará à Cidade 

MONITORÁGUAS E SIG-ÁGUAS: 
NOVAS TECNOLOGIAS PARA O MANEJO 
DE ÁGUAS PLUVIAIS NO RIO DE JANEIRO
“Esse sistema aparece em um contexto de utilização
 no âmbito da gestão da drenagem urbana”.

|  ÁGUAS - Artigo  |
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PERFIL  

do Rio de Janeiro orientar ações de manejo de 
águas pluviais urbanas de maneira integrada às 
demais secretarias, no que tange ao escopo da 
Lei Nº 11.445/2007, nas vertentes do Saneamento 
(Água, Esgotos e Resíduos Sólidos). Da rede Mo-
nitorÁguas foram implantadas 26 estações de mo-
nitoramento com transmissão de dados em tempo 
real, sendo 19 estações do tipo PN (Precipitação e 
Nível) e 7 estações do tipo QN (Qualidade e Nível).
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Listagem de cursos d’água com estações tipo PN:
•	 Canal do Mangue
•	 Canal de Sernambetiba 
•	 Rio Acari  
•	 Rio Cabuçu
•	 Rio Catarino 
•	 Rio Comprido 
•	 Rio Faria
•	 Rio Grande
•	 Rio Guandu 
•	 Rio Irajá 
•	 Rio Joana 
•	 Rio Maracanã (2) 
•	 Rio Meriti 
•	 Rio Quitungo 
•	 Rio Sapopemba
•	 Rio Sarapuí
•	 Rio Trapicheiros (2)

Listagem de cursos d’água com estações tipo QN:
•	 Lagoa da Tijuca (2)
•	 Lagoa Jacarepaguá 
•	 Lagoa de Marapendi
•	 Lagoa Rodrigo de Freitas (2)
•	 Rio Rainha

Os principais objetivos do monitoramento pela 
Rede MonitorÁguas são:

Permitir o alerta antecipado para situações de 
enchentes e inundações em áreas urbanas, que 
façam uso de modelos hidrológicos integrados à 
previsão meteorológica por dados de satélite, ra-
dar e sensores de superfície com transmissão em 
tempo real.

Desenvolver modelos matemáticos de previsão de 
inundação, cheias e enxurradas em áreas urbanas, 
para condições reais de funcionamento do siste-
ma de drenagem, que contribuam com sistemas 
de alerta contra desastres naturais.
Criar um banco de dados para simulação e estu-
dos de impacto da urbanização sobre a geração 
de enchentes e inundações, visando contribuir 
com o planejamento urbano de forma a mensurar 
e mitigar o impacto desses eventos.

Avaliar e estudar, por meio de um banco de da-
dos, o impacto de intervenções estruturais e/ou 
não estruturais sobre a ocorrência de enchentes e 
inundações, em conjunto como o desenvolvimen-
to de metodologias para análise de risco e seu ge-
renciamento, incluindo planos de contingência e 
proposição de ações preventivas pela Rio-Águas 
junto ao Centro de Operações Rio;

Propiciar o zoneamento 
de áreas inundáveis por 
meio de mapeamento 
das áreas de inunda-
ção, utilizando registros 
de cheias de bacias 
hidrográficas urbanas 
com períodos de recor-
rência diversos.

O Sistema de Monito-
ramento da Rede Mo-
nitorÁguas é composto 
por uma Estação Cen-
tral, capaz de receber 
os dados transmitidos 
em tempo real, pela 
rede de estações  por 
meio do sistema GSM/
GPRS. Os dados são 
disponibilizados para 
a equipe da Rio-Águas 
acompanhar as condi-
ções dos rios e lagoas 

“Um dos objetivos: propiciar o zoneamento de áreas inundáveis”.
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diretamente na sede da Fundação e no Centro de 
Operações Rio, permitindo antecipar soluções, em 
caso de chuva, riscos de alagamento ou extrava-
samento de rios. 

Bateria Estacionária: tem como função principal a 
operação da estação telemétrica, durante o perí-
odo de ausência de radiação solar. 
Proteção Anti-Surto: tem como objetivo a prote-
ção dos equipamentos instalados contra descar-
gas elétricas e picos de energia. 

Conjunto Modem Celular e Antena de Ganho: 
transmite os dados armazenados no “datalogger” 
via telefonia celular. 

Conjunto Painel Solar e Controlador de Carga: o 
painel solar é responsável por coletar a radiação 
solar. Já o controlador de carga recebe energia 
produzida pelo painel solar; carrega a bateria re-
gulando a tensão e fornece energia para o siste-
ma. 

Sensor de Nível de Pressão: é utilizado para me-
dir o nível do corpo hídrico, tendo como princípio 
de medição o transdutor piezo-resistivo.
DataLogger: é responsável por armazenar os da-
dos coletados pelos instrumentos da estação te-
lemétrica. 

Sonda de Qualidade da Água: é um instrumento 
utilizado para monitorar os seguintes parâmetros: 
Temperatura; Turbidez; Condutividade; pH; Sali-
nidade; Oxigênio Dissolvido.

SigÁguas: sistema de informações geográfi-
cas 

Ao longo do Plano Diretor de Manejo de Águas 
Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro ( PDMAP 
Rio) ocorreu a produção de um extenso acervo 
de documentos, referentes aos estudos e manejo 
dos corpos hídricos de diversas áreas do municí-
pio, com a finalidade da Rio-Águas se sustentar 
como um centro de excelência nas áreas de con-
trole de enchentes e esgotamento sanitário.

A Rio-Águas identificou a necessidade de se ins-
taurar um sistema de armazenamento de todos 
os produtos passíveis de serem definidos em 
uma base georreferenciada do município, e que 
sejam integrados a possíveis demandas futuras, 
visando otimizar o desenvolvimento de suas fun-

“Ao longo do PDMAP-Rio ocorreu a produção de documentos”.

|  ÁGUAS - Artigo  |

ções e viabilizar um conhecimento geral do muni-
cípio sobre as medidas e ações contra enchentes 
para cada área de planejamento. Por isso, ain-
da em 2009, deu início ao desenvolvimento do 
Sistema de Informações Geográficas das Águas 
(SigÁguas). 

A principal caraterística das aplicações SIG é a re-
presentação de coleções de feições geográficas 
individuais com seus atributos e formas caracte-
rísticas. A evolução dos recursos de software e 
de hardware permitiu que outras funcionalidades 
fossem incorporadas: capturar, armazenar, ma-
nipular, analisar e gerenciar. Dados geográficos 
representam e descrevem objetos que possuem 
localização, posição no espaço. Essencialmente, 
há dois importantes componentes nos dados ge-
ográficos: sua posição/localização (onde está) e 
suas propriedades, ou atributos (o que é).

Estação de medição de precipitação e nível d’água (PN) – 
Canal de Sernambetiba.
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O SigÁguas, em fase final de 
elaboração, é uma ferramen-
ta que visa realizar análises e 
tratamentos de informações 
geográficas, assim como o 
armazenamento racionaliza-
do de produtos de interesse 
da Rio-Águas, por meio de 
técnicas matemáticas e com-
putacionais. Para atender de 
forma satisfatória às deman-
das da Fundação, incluindo 
o manuseio do software, é 
necessário considerável le-
vantamento de informações, 
que compreendem desde o 
entendimento dos processos 
de produção existentes, pas-
sando pelas necessidades a 
serem atendidas, até a apli-
cabilidade, a alimentação e 
os resultados do sistema. 

Esse sistema aparece em um contexto amplo de 
utilização no âmbito da gestão da drenagem ur-
bana no município. Além disso, demanda uma 
estrutura robusta para suportar a variada tipo-
logia de dados armazenados e visualizados, e 
para garantir sua interação com outros sistemas, 
como por exemplo, a rede de postos da Geo-Rio 
e a base de dados do Instituto Pereira Passos 
(IPP). Ele está sendo estruturado com base em 
ferramentas corporativas de gerenciamento de 
banco de dados e em ferramentas de Sistema 
de Informação Geográfica (SIG) semelhantes 
às já existentes na Infraestrutura de Dados Es-

“O SigÁguas visa o armazenamento de produtos para Rio-Águas”.

|  ÁGUAS - Artigo  |

paciais de outras secretarias da Prefeitura do  
Rio de Janeiro.

Vale ressaltar que a comunicação com o IPP e 
a Geo-Rio estão contempladas neste projeto. A 
maioria das informações previstas para compor 
o SigÁguas deverá ser armazenada em banco 
de dados e em estrutura de arquivos (Sistema 
de Gerenciamento de Banco de Dados Corpo-
rativo-SGBD e Sistema de Arquivos). Os dados 
armazenados no SGBD e no sistema de arquivos 
serão consultados, produzidos e gerenciados 
por meio de ferramentas SIG da ESRI (empre-

sa especializada), que foram 
fornecidas para a Fundação 
Rio-Águas no âmbito do pro-
jeto do Plano Diretor de Dre-
nagem do município. 

Dentre os vários produtos re-
sultantes do Plano, o Moni-
torÁguas e o SigÁguas visam 
dar suporte ao gerenciamen-
to do manejo de águas plu-
viais urbanas com o uso de 
recursos de avançada tec-
nologia e adequados para 
atender megacidades como 
o Rio de Janeiro. 

Fo
nt

e:
 R

el
at

ór
io

s 
d

o 
P

D
M

A
P

Fo
nt

e:
 P

D
M

A
P

Tela inicial do SIG-ÁGUAS. 

Esquema da Estação Telemétrica Remota
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A classificação (“status”) de “carreira típica 
de Estado” para as carreiras de cargos da 
Administração Pública dos entes federa-

dos que exercem atividades de engenharia, ar-
quitetura urbanismo e agronomia está inserida 
no contexto atual do País de precisar se reor-
ganizar. No mundo atual, em especial em nosso 
País, há necessidade de parceria entre iniciati-
vas públicas e privadas. A estruturação e pro-
fissionalização da Administração Pública é uma 
necessidade urgente para o desenvolvimento do 
Brasil. E aqui faremos uma síntese desta, mos-
trando o contexto e as proposições que temos 
apresentado como entidade associativa e nos-
sas lutas históricas. 

REORGANIZAÇÃO DO BRASIL: 
CARREIRA TÍPICA DE ESTADO - RDC
“Estruturação da Administração Pública,
 parceria com a iniciativa privada.”

|  CARREIRA - Artigo  |

Formado em Engenharia Civil (1981), Administração de Empresa (1987), e 
Pós-graduado em: Engenharia de Segurança do Trabalho (1996), Logística na 
Administração Pública (2008). Presidente da ANSEAF - Associação Nacional 
dos Servidores Públicos Engenheiros (as), Arquitetos (as) e Agrônomos (as) do 
Poder Executivo Federal; Diretor Administrativo da OEAA Nacional - Organização 
Nacional pela Valorização da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; e Secretário 
Executivo do Conselho Político do Fórum Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social; Engenheiro da Administração Pública Federal desde 1985.

Contexto e Diagnóstico

O Brasil vive atualmente um momento propício à 
tomada de decisões presentes para chegar a um 
futuro de desenvolvimento, onde possamos ter 
o País entre os quatro maiores PIB do mundo e 
estabelecer-se como um País desenvolvido. Algo 
que é aguardado, historicamente, nos últimos 70 
anos, refletida na frase: “O Brasil é o País do futu-
ro!” (de autoria do escritor vienense Stefan Zweig, 
derivada do título de um livro dele de 1941). Mas 
terão nossas autoridades públicas, elite dirigente 
empresarial, sociedade civil organizada, conhece-
dores e praticantes das ciências e trabalhadores 
consciência e preparo para tomar tais medidas?

PERFIL  |  José Roberto Senno
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“Falta um Projeto de Nação – o que se quer do País daqui a 30 anos”.

Nestes últimos 70 anos o País evoluiu de um País 
agrário para um País urbano, e na economia foi um 
dos países que mais cresceu no mundo. O Brasil 
tem uma indústria diversificada e será, num futu-
ro próximo, o maior País de produção agrícola do 
mundo. Nos últimos 20 anos, controlou o proces-
so inflacionário e estabeleceu uma política social 
que tirou milhões de habitantes da miserabilidade. 
O Brasil é a 7ª economia do mundo, medida em 
PIB.

Mas o Brasil ainda tem muitos indicadores ruins 
que demonstram carências estruturais.  Perdemos 
muitas oportunidades, propiciadas pelo contexto 
da economia mundial, por falta de preparo na ges-
tão pública e por falta de infraestrutura adequada. 
Tivemos a denominada década perdida (anos 80 
do Século XX). O País enfrenta atualmente: desin-
dustrialização; “gargalo de infraestrutura”; logísti-
ca ruim; carências: de leitos hospitalares (se mor-
re enfrente a hospital, ficam doentes alojados em 
corredores dos hospitais), de prédios escolares, 
de planejamento urbano, de rodovias em bom es-
tado, de saneamento básico, de proteção às áreas 
de risco.  Temos defeitos de natureza cultural a ser 
corrigidos: falta de planejamento de longo prazo, 
falta de cultura de manutenção de bens públicos 
e privados, falta de profissionalização da adminis-
tração pública, muita corrupção, falta de aplicação 
da ciência e técnicas de engenharia, arquitetura e 
urbanismo, geologia... Falta um Projeto de Nação 
– o que se quer do País daqui a 30 anos. 
As manifestações públicas há um ano exigiam: 
saúde, educação, transporte... “padrão Fifa”. A 
economia tem obtido seguidos “PIBinhos” (nos úl-
timos quatro anos, incluso este ano, temos baixo 
crescimento econômico). Há atualmente dificulda-
des no controle inflacionário. 

É preciso: aumentar a produtividade do trabalha-
dor brasileiro, criar condições para inovações, criar 
tecnologias, aprender a utilizar a biodiversidade, 
desenvolver economia verde, ampliar a produção 
de energia, estimular o empreendedorismo, criar 
condições de sustentabilidade ambiental, proteger 
de forma inteligente o meio ambiente, ampliar a 
escolaridade da população, diminuir a desigualda-
de, ampliar o atendimento à saúde da população, 
oferecer oportunidades iguais para toda e qual-
quer criança, melhorar as condições do sistema 
carcerário brasileiro (atualmente um inferno!), me-
lhorar a qualidade da mão de obra, diminuir buro-
cracia, reforçar as instituições brasileiras, escapar 

da “armadilha da renda média” (que é a incapaci-
dade, depois de um impulso inicial de desenvolvi-
mento, de continuar a convergir para os padrões 
socioeconômicos do mundo desenvolvido), fazer 
a integração latino-americana; estabelecer aces-
so ao Pacífico (onde está atualmente o principal 
crescimento do comércio exterior), erradicar a po-
breza, convergir para os padrões de países desen-
volvidos.

Os indicadores negativos da realidade brasileira: 
há dezenas de indicadores da economia, da infra-
estrutura e de diversos segmentos representati-
vos do País que indicam uma situação muito ne-
gativa do País diante das possibilidades e de sua 
potencialidade. Indicamos aqui alguns, conforme 
se segue. O Fórum Econômico Mundial, primeiro 
semestre de 2013, competitividade entre 144 paí-
ses, mostra o Brasil: a) em 107° em infraestrutura; 
b) 123° em qualidade de rodovias; 135° qualidade 
dos portos; 134° transporte aéreo brasileiro; infra-
estrutura ferroviária em 100° lugar. Pesquisa da 
Confederação Nacional dos Transportes de 2012, 
realizada em rodovias brasileiras: 62,7% vão de 
regular a péssimo (de acordo com a Pesquisa CNT 
de Rodovias 2013, 63,8% da extensão avaliada 
apresentam alguma deficiência no pavimento, na 
sinalização ou na geometria da via) - no Brasil, 
cerca de 65% da movimentação de cargas e 90% 
da movimentação dos passageiros ocorrem pe-
las rodovias. IBGE (out/2011): aproximadamente 
metade dos municípios brasileiros não tem rede 
de saneamento.  Os acidentes de trabalho atin-
gem 75 bilhões de reais ao ano de prejuízo ao País 
– a maioria na construção civil – Phd José Pastore 
(professor e pesquisador) em palestra no TST em 
20.10.2011. O Brasil está em 85º no Ranking do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2013 
(estabelecido pela ONU).

Reorganização do Brasil

Todos os países desenvolvidos têm ótima infraes-
trutura. Todo país precisa de Governo e de Admi-
nistração Pública. Todos os países, todos os Gover-
nos e todas as Administrações Públicas precisam 
de: estudos, planejamento, gestão, políticas públi-
cas (...) aplicam recursos, contratam, repassam re-
cursos, normatizam e/ou regulamentam atividades, 
prestam serviços públicos... Induzem o desenvolvi-
mento do País. E estas atividades do Estado preci-
sam de servidores especializados. A construção de 
um caminho para o desenvolvimento de um país 
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“Outras medidas estão entre as metas da ANSEAF”.

deve ter ciência, técnica e ges-
tão profissional (e não impreci-
são!). E, portanto, precisa esta 
construção de servidores públi-
cos que lhes sejam essenciais a 
auxiliar as políticas públicas. Se 
o Brasil precisa construir infraes-
trutura pelos próximos 30 anos, 
inevitavelmente, então tem que 
valorizar os servidores públicos 
agentes desta construção – en-
genheiros, arquitetos, agrôno-
mos, geólogos. Cabe ao País, 
ao Governo e à Administração 
Pública profissionalizar-se va-
lorizando tais servidores para 
cumprir cada um a sua missão.

É neste contexto, nestas condi-
ções básicas, essenciais, moder-
nas, necessárias ao Brasil que se 
insere o Projeto de Lei da Câmara 
nº 13 de 2013. Este PLC nº 13/2013 não tem ônus 
financeiro para o Governo, mas é um chamamen-
to (uma iniciativa, um símbolo) à importância  dos 
profissionais mais necessários para a construção 
da infraestrutura do País. Isto não é tudo, mas sem 
este PLC não haverá nada, ou melhor, haverá sem-
pre: muito desperdício, obras paralisadas, povo na 
rua reclamando de falta de escola, falta de hospi-
tais, falta de posto médico, falta de saneamento, 
péssima mobilidade urbana, insuficiência de meios 
de comunicações, apagão e falta de energia elé-
trica suficiente, falta de preservação do meio am-
biente, má qualidade do ar que respiramos, falta de 
planejamento urbano, regional, estadual, do País, 
da integração sul-americana.
 
O PLC 13, de 2013: Acrescenta parágrafo único 
ao art. 1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, caracterizando como essenciais e exclu-
sivas de Estado as atividades exercidas por En-
genheiros, Arquitetos e Engenheiros-Agrônomos 
ocupantes de cargo efetivo no serviço público fe-
deral, estadual e municipal.

O referido Projeto de Lei é de autoria do Deputa-
do Federal José Chaves (PTB/PE), vem tramitando 
no Congresso Nacional desde julho de 2010, ori-
ginalmente como PL 7607/2010. Foi aprovado na 
Câmara dos Deputados em 2012 e encaminhado 
ao Senado no início de 2013. Lá já foi aprovado na 
Comissão de Assuntos Sociais (em 2013) e está 

para ser votado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ – com Parecer do Re-
lator Senador Romero Juca (PMDB-RR) favorável. 
A votação deverá ocorrer após a Copa do Mundo.

Outras medidas (que fazem parte da reorgani-
zação do País) também estão entre as metas da 
Associação Nacional dos Servidores Públicos En-
genheiros (as), Arquitetos (as) e Agrônomos (as) 
do Poder Executivo Federal (ANSEAF),  entidade 
que presidimos, além do estabelecimento de Car-
reira Típica de Estado para os servidores públicos 
engenheiros, arquitetos urbanistas, engenheiros 
agrônomos: a) estabelecimento de uma estrutura 
administrativa em cada ente da federação (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios), onde es-
tejam todos os engenheiros(as), arquitetos(as) ur-
banistas, engenheiros(as) agrônomos, geólogos... 
em algo assemelhado com a AGU, sendo que para 
a União se denominaria de EAGU (= Engenharia, 
Arquitetura Urbanismo, Agronomia, Geologia Geral 
da União); b) estabelecimento de mesmo padrão 
remuneratório (equiparação salarial); c) criação de 
uma universidade corporativa; entre outras.

“As vezes é preciso parar e olhar para longe, 
para podermos enxergar o que está diante de 
nós.”  - John Kennedy.   

Nos últimos 35 anos, desestruturaram a engenha-
ria na administração pública. Por consequência, 
perdemos os principais planejadores de políticas 

A partir da esquerda: José Roberto Senno, Senador Romero Jucá, Ibá dos Santos 
Silva (SEAERJ) e Arciley Alves Pinheiro (CREA-RJ).
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públicas. Um exemplo comparativo que se pode 
fazer é comparar o crescimento do PIB entre Brasil 
e China. 

Por volta de 1980, Brasil e China tomaram decisões 
diferentes: a China resolveu ampliar seus quadros de 
Engenheiros e investir em infraestrutura, e o Brasil 
desestruturou a Engenharia e Arquitetura Urbanis-
mo na Administração Pública. Nesta época, a China 
ocupava o 32º lugar entre as nações de maiores PIB. 
O PIB da China equivalia, aproximadamente, 1,5 ve-
zes o PIB do Brasil. Atualmente (neste ano de 2014), 
muito provavelmente a China que é a 2ª economia 
no PIB, poderá ser a 1ª economia mundial, tendo o 
maior PIB. Já o Brasil, será a 7ª economia mundial 
medida em PIB. De lá para cá, China e Brasil cresce-
ram, mas cresceram desproporcionalmente, pois o 
PIB da China equivalerá a, aproximadamente, 5 ve-
zes o PIB do Brasil. Outro aspecto importante, que 
muitos indicam erroneamente (= dizem que a China 
investiu em educação, mas não foi assim, a educa-
ção foi um processo gradual que acompanhou a in-
fraestrutura e foi por esta infraestrutura induzida), é 
que foi a infraestrutura que fez o povo necessitar de 
mais instrução e mais alimento; daí ter a China feito 
investimentos nestes, por indução da infraestrutura. 
Nota 1: observo que não estou propondo seguirmos 
o modelo econômico chinês, mas sua inteligente 
proposição pelos investimentos em infraestrutura 
pela multiplicação dos fatores que induz ao cresci-
mento econômico. 

Já iniciei conversas com colegas do RJ e de SP des-
de meados do ano passado visando estruturação 
das áreas de Engenharia, Arquitetura e Geologia das
Administrações Públicas Estaduais e Municipais.

Nota 2: Desde 1988,  tenho trabalhado em projetos 
de interesses dos servidores públicos engenheiros 
e arquitetos. No período de 1988 a 1993, trabalhei 
pela isonomia salarial dos servidores engenheiros, 
arquitetos, procuradores federais (atual procurador 
federal especializado), fiscais da Previdência Social 
e fiscais da Receita Federal (atualmente auditores 
fiscais da Receita Federal do Brasil). Em 1994, levei 
a proposta de criação da EAGU ao Ministro Romildo 
Caim – da Secretaria de Administração Federal (no 
Governo do Presidente Itamar Franco) –, que alegou 
que a proposta era boa, mas que naquele momen-
to não havia recursos financeiros para implantar tal  
estrutura administrativa. Esta mesma proposta de 
criação da AEGU foi levada para dois outros Minis-
tros de Estado: em 1996, escrevi ao então Ministro 

da Administração e Reforma do Estado Bresser Pe-
reira, que me respondeu dizendo que “estudaria a 
proposta, pois entendia ser necessário valorizar os 
engenheiros” (sic); e em 1998, escrevi novamente à 
Ministra de Estado da Administração e Reforma do 
Estado Cláudia Costin, que nada respondeu. Desde 
2010, venho lutando, semanalmente, no Congresso 
Nacional pelo PL 7607/2010 (atual PLC 13/2013). 
Nos últimos três anos, venho acompanhando e te-
nho apresentado sugestões a mais de 30 Projetos 
de Leis em tramitação no Congresso Nacional de 
interesse de engenheiros e arquitetos. Em 2012 in-
diquei ao Dep. Federal Augusto Coutinho a criação 
de Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, cuja criação ocorreu em 
2013 e contribui colhendo 93 assinaturas de parla-
mentares por tal Frente.

RDC -  A Lei 12.462/11 criou o Regime Diferencia-
do de Contratações Públicas (RDC), que teve duas 
Ações Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) apre-
sentadas no STF (uma pelo Procurador-Geral da 
União e outras pelos Partidos de Oposição), que 
alegam inconstitucionalidade. Inicialmente aplica-
do à contratação de obras da Copa do Mundo de 
Futebol e às obras para a Olimpíada de 2016, foi 
pouco a pouco se estendendo às obras do PAC, 
da saúde, da educação. E ultimamente, por meio 
da MP 630/2013, estava sendo indicada a aplica-
ção em obras de presídios e de estabelecimentos 
sócioeducativo, além de proposição para todas as 
contratações federais. 

Esta medida recém votada não prosperou a aplica-
ção do RDC para todas as contratações federais, 
por luta de entidades de Arquitetura e de Enge-
nharia (IAB, FNA, CAU/BR, SINAENCO, ANSEAF, 
CONFEA, SEAM...). O RDC traz a modalidade de 
contratação integrada, que basta à Administração 
ter um ante-projeto para proceder a contratação 
da obra, ficando os projetos básico e executivo e 
a execução da obra com o construtor contratado. 
Este tipo de contratação é um retrocesso e um 
prejuízo a institucionalidade no País, para a evolu-
ção da legislação de licitações e contratos, e para 
com o espírito dos princípios constitucionais, re-
publicanos e do estado de direito.

O RDC acaba com os estudos e planejamentos na 
administração pública (que exigem conhecimento 
histórico, experiência, é de realização longa e de bai-
xa lucratividade, deve pensar no longo prazo, deve 
corrigir erros do passado e deve ser parte de um pla-

“O RDC traz a modalidade de contratação integrada”.

|  CARREIRA - Artigo  |
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nejamento integrado – aspectos típicos da adminis-
tração pública e da essência de sua existência).

Os estudos e o projeto são ferramentas de eficiência 
e controle dos recursos públicos (nele estão o que 
fazer, na quantidade e qualidade exigida, por preço 
certo e justo, com prazo corretos de execução). No 
Brasil, trocamos estrutura administrativa, valorização 
profissional, quadro de pessoal técnico profissional 
em quantidade e qualidade necessárias por fazer 
leis. O planejamento da contratação deve passar de 
auxiliar a ator principal, e a licitação, de principal a 
auxiliar.

“Tudo o que já foi, é o começo do que vai vir.” - 
Guimarães Rosa.

Construir o futuro do País é um desafio a cada um 
de nós e a todos. É preciso juntar vontade, inteligên-
cia, ciência, estudos, conhecimento (experiência), 
planejamento, estruturação, organizações (públicas 
e privadas), trabalho e eficiência (na aplicação e no 
desempenho dos recursos) em prol de: soluções aos 
problemas do País, infraestrtura, inovações, novas 
tecnologias, aumento da produtividade, soluções 
das carências do ser humano e por um País me-
lhor para todos. Já fizemos muito (construímos a 7ª 
economia mundial), mas temos muito mais a fazer. 
Somos um grande País, mas precisamos começar a 
organizá-lo ou reorganizá-lo visando tornarmos um 
país desenvolvido. O Mundo mudou. E o Brasil pre-
cisa mudar.

“Construir o futuro do País é um desafio de todos”.

A eficácia organizacional deve ser focada no de-
senvolvimento de soluções que permitam alinhar 
estratégias, estruturas organizacionais e processos 
de trabalho. A profissionalização da Administração 
Pública é um desafio histórico, inescapável, perma-
nente e contemporâneo.

Precisamos instituir um Círculo virtuoso. Melhor 
estrutura Administrativa, melhoria das condições de 
trabalho dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, 
mais técnicos especializados Engenheiros e Arquite-
tos com melhores salários na Administração Pública 
significam: mais políticas apropriadas às necessida-
des do País, mais projetos, menos erros, mais con-
tratos com a iniciativa privada (executora de contrato 
da Administração Pública), permite estabelecer par-
ceria público-privado adequadamente, mais empre-
gos, mais eficiência, mais efetividade, maior ganho 
para o País, menor “custo Brasil”, melhor infraestru-
tura do País, melhor integração sul-americana, mais 
exportações (novamente mais emprego), melhor dis-
tribuição para a população do País da produção na-
cional, preços mais baratos, menor inflação, menor 
diferença regional, melhoria dos fatores da econo-
mia, maior desenvolvimento econômico, maior PIB, 
menores impostos, melhor distribuição de renda ao 
povo, mais educação, mais saúde. 

É preciso abrir uma nova etapa de esperança. A 
ciência e o profissionalismo pedem sua vez no 
Brasil. E a hora é agora! Pela construção de um 
novo futuro. 

Manifestação em 2-04-14 contra a MP630 em frente ao Anexo II - Câmara dos Deputados

|  CARREIRA - Artigo  |
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No contexto do Programa Rio Metrópole, a 
Subsecretaria de Projetos de Urbanismo 
Regional e Metropolitano (SUBURB) teve 

a oportunidade de conhecer, por recomendação 
e patrocínio do Banco Mundial, algumas práticas 
bem sucedidas em planejamento e governança 
metropolitana, em diferentes partes do mundo. 

No continente norte-americano, Vancouver, no 
Canadá, foi a primeira cidade visitada, onde se 
constatou a existência de um organismo próprio e 
específico para tratar das questões de abrangên-
cia metropolitana, que, em sua abordagem, espe-
lha a forte predominância dos aspectos dirigidos 
ao desenvolvimento econômico na região. O con-

PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA 
METROPOLITANA: O QUE NOS ENSINA 
A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

“A cooperação entre o Governo do Estado e o Banco 
Mundial materializou-se em três grandes ações”.

|  PLANEJAMENTO - Artigo  |

Arquiteto e Urbanista. Subsecretário Estadual de Urbanismo Regional e 
Metropolitano. Responsável atualmente pelo Programa da Retomada da 
Governança e do Planejamento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
financiado pelo Banco Mundial, tendo entre outros objetivos o de elaborar o 
Plano Diretor Estratégico Metropolitano. É sócio da SEAERJ desde 13/03/1996.

curso do setor privado, em estreita colaboração 
com o órgão gestor metropolitano, contribui de 
forma efetiva para pensar novas oportunidades de 
negócios, como também para implementar expe-
riências inovadoras na prestação de serviços pú-
blicos. Haja vista, a prática exitosa levada a efeito 
na expansão do metrô que, explorado mediante 
concessão à iniciativa privada, teve abolidas, pela 
operadora dos serviços, as catracas como forma 
de controle de pagamento de tarifas, permitindo a 
entrada livre de passageiros. 

Por outro lado, o organismo de gestão me-
tropolitana desempenhou papel decisivo na  
organização dos XXI Jogos Olímpicos de Inverno 

PERFIL  |  Vicente Loureiro
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“O Plano Estratégico de Nova York: um esforço centenário 
de planejamento regional”.
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de 2010, que se realizaram em Vancouver e em 
algumas cidades vizinhas, conferindo ao evento 
internacional uma abrangência metropolitana.

Após Vancouver, a missão dirigiu-se à Portland, ci-
dade situada no estado de Oregon, a noroeste dos 
Estados Unidos, onde o planejamento regional se 
deve principalmente ao protagonismo da Universi-
dade Pública Estadual no refletir e pensar a cidade 
e a região.

Muito bem estruturada, Portland vem travando 
uma luta, com sucesso, que desafia conceitos e 
hábitos há muito consolidados nos Estados Uni-
dos, qual seja o de substituir progressivamente o 
transporte individual pelo coletivo e público. Em 
um país que estruturou seu desenvolvimento, par-
ticularmente no pós-guerra, na indústria automo-
bilística este, sem dúvida, é um fato inusitado e 
exemplar.  

De Portland a missão dirigiu-se à Washington DC 
que, embora apresente um esforço de planeja-
mento, calcado, sobretudo, em estudos e pes-
quisas da Universidade de Princeton (Nova Jér-
sei), apesar de exibir espaços públicos bastante 
qualificados, não acrescentou novas contribui-
ções de arranjo metropolitano, do ponto de vista 
institucional. 

Na sequência, a cidade visitada foi Nova York, onde 
o Plano Estratégico Metropolitano, sob os cuida-
dos, planejamento e organização da iniciativa pri-
vada, já está na sua quarta versão. Nessa ocasião, 
assistimos ao lançamento dessa última proposta, 
que abrange intervenções em Nova York, Connecti-
cut e New Jersey e, cujo conteúdo aborda, particu-
larmente, aspectos relativos à resiliência aos trau-
máticos efeitos das mudanças climáticas.

A segunda fase de visitas abrangeu quatro cidades 
europeias, sendo Londres a primeira selecionada.

Embora o planejamento regional, com sólida tra-
dição na Inglaterra, tenha se esvaziado no perío-
do de gestão de Margareth Thatcher, verifica-se 
hoje um esforço de retomada do papel do instru-
mento de planejamento, a presença maciça de in-
vestimentos estratégicos em áreas abandonadas 
e decadentes, em revitalização urbana e social, 
onde as intervenções locais prevalecem sobre as 
regionais. Neste sentido, as obras de preparação 
para os Jogos Olímpicos de 2012 muito contribu-
íram para alavancar um sem número de iniciativas 
e ações, visando adequar e qualificar a cidade, 
sede do evento esportivo internacional. Dentre as 
medidas adotadas, de caráter regional, merecem 
destaque os investimentos em transportes, admi-
nistrados por um grande conglomerado mediante 
concessão ao setor privado, que abrange o geren-
ciamento do metrô, do ônibus e dos trens, em in-
tegração e superposição de modais. Do momento 
em que o transporte tem que servir a múltiplos in-
teresses, responder a demandas e exigências di-
versificadas, há que se fazer prevalecer a oferta de 
serviços adequados, inclusive lançando mão da 
superposição racional e eficiente de  modalidades.
Assim, o estimulo à redução de uso do veiculo in-
dividual, particularmente na área central da cidade, 
convive com uma política de mobilidade urbana e 
interurbana, predominantemente intermodal, que 
se soma à rede metroviária há muito consolidada.

De Londres, o grupo partiu em direção à Alema-
nha, dirigindo-se ao Vale do Ruhr, integrado por 
Essen, Duisburg e Dortmund, hoje principal centro 
econômico da região. Considerada a área metro-
politana mais populosa da Alemanha, situa-se na 
Renânia do Norte - Westfália, ao longo do leito do 
rio Ruhr. Trata-se de uma conurbação constituida 
por onze cidades e vários municípios, cujos limites 
urbanos, de dificil demarcação, quase se sobre-
põem, principalmente ao sul, uma vez que as lo-
calidades mais povoadas seguem continuamente 
e, se misturam com as da região metropolitana de 
Düsseldorf. Esta conurbação integra a megalópole 
conhecida como região do Reno-Ruhr.

Tendo sido o mais significativo polo europeu si-
derúrgico de aço e carvão por mais de um século, 
a partir da reestruturação desses setores, no final 
do século XX, a região se viu diante de um lastro 
de problemas, exibindo uma severa degradação 

Portland - Desenvolvimento urbano com base na mobilidade
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“O Plano de Paris: um modelo de Metrópole 
orientando as ações setoriais”.
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e contaminação ambiental das áreas do entorno 
das instalações industriais. 

Para fazer frente ao cenário de decadência e po-
luição, bem como impulsionar o desenvolvimento, 
o governo regional lançou, em 1989, um plano de 
revitalização ecológica, econômica e urbana - o 
International Building Exhibition Emscher Park. 

Esse plano, no contexto do IBA - Internationale 
Bauaustellung, dimensionado e direcionado com 
o objetivo de revitalizar as áreas e construções até 
então ocupadas pelo aparato industrial em aban-
dono, apresenta, como estratégia, a preservação 
das áreas degradadas do núcleo urbano, sem 
destruir o tecido e as estruturas pré-existentes, 
convertendo-as em protótipos, ou modelos, de um 
novo desenvolvimento urbano. 
Dez anos depois, em 1999, extinto o IBA, novo 
plano de reestruturação conduziu ao Project Ruhr, 
cujo principal objetivo implica na despoluição e 
regeneração do rio Emscher, outrora usado como 
esgoto a céu aberto.

Sem dúvida, uma experiência inusitada e muito 
distinta das visitadas anteriormente, não existindo 
no Brasil nada semelhante, em escala regional.

Já em Paris, o grupo se reuniu com o Institute 
d’Aménegementet Urbanisme (IURIF), experiência 
conhecida de longa data por outras parcerias com 
o Estado do Rio de Janeiro, onde foram debatidos, 
com especialistas da instituição e representantes 
do mundo acadêmico, os projetos para a Grande 
Paris, iniciados no governo Nicolas Sarkosy e, ge-
ridos pelo Conselho Regional da Île-de-France. 

Na sede do IURIF, os estudos até então realizados 
nos foram mostrados com detalhes, evidenciando 
o empenho, tanto na elaboração quanto na orga-
nização de um grande concurso internacional para 
a seleção de propostas para o Plano da Paris do 
Futuro. Esses projetos contemplavam aspectos 
relativos à mobilidade urbana, uso do solo, pre-
servação ambiental, produção de alimentos com 
manutenção da atividade agrícola e, também, al-
guns outros envolvendo o consorciamento de go-
vernos locais. Dentre eles destaca-se o projeto de 
reestruturação urbana de Saint-Denis, localidade 
situada nos subúrbios ao norte de Paris, que ao 
envolver a participação de várias administrações 
municipais e do governo central, dirige-se à recu-
peração e qualificação do território, com ênfase no 
sistema de transporte.

Despertou particular interesse o modelo de plane-
jamento, distinto do praticado anteriormente que 
privilegiava os deslocamentos centro-periferia, no 
qual é agora trabalhada a configuração de duas 
linhas de metrô que se entrelaçam, formando o al-
garismo 8, ao redor da periferia e tangenciando o 
centro. Essas duas linhas, por sua vez, se cortam, 
desenhando os dois anéis desse 8, criando uma 
mobilidade transversal à Grande Paris.

Esta nova diretriz estruturante do espaço, consa-
grada na última versão do Plano de Paris, repre-
sentou, sem dúvida, a mais marcante e audaciosa, 
observada pelo grupo.

Encerrando a segunda missão, Madrid, a última 
cidade visitada na Europa, espelhou, de fato, a 
crise econômica pela qual a Espanha atravessa. 
Pode-se mencionar os programas habitacionais 
implementados, que embora tenham proporcio-
nado o acesso à moradia a diferentes segmen-
tos da população, não se sustentou devido ao 
progressivo endividamento e à inadimplência de 
seus mutuários. 

Paralelamente, a cidade exibe notórios problemas 
relacionados à coleta e destinação do lixo; convive 
com uma gestão metropolitana frágil, refletida no 
esvaziamento do seu organismo gestor, não de-
monstrando quaisquer providências em direção a 
um novo projeto para a metrópole.

Dignos de nota, porém, são as instalações e mo-
delos dos intercambiadores de transportes, or-
ganizados pelo governo local de Madrid com a Paris - Plano esquemático de mobilidade
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“Experiências inovadoras: os intercambiadores de transporte de 
Madrid e os corredores multimodais de Mumbai”.

participação do setor privado, que reúne, em um  
mesmo espaço, vários modais (metrô, ônibus, 
trem, bicicleta), o que minimiza o impacto de 
transbordo, elimina a sensação de quebra da via-
gem, além de abrigarem atividades comerciais e 
de serviços complementares, gerando renda 
para a remuneração dos investimentos privados 
nessas construções.

Outra experiência merecedora de atenção refere-
se à Companhia de Águas de Madrid. A ausência 
de rios cortando a cidade faz com que a capta-
ção destinada ao abastecimento e consumo per-
corra um longo caminho, tornando-a, em decor-
rência, um bem escasso, restrito e caro. Assim, 
uma gestão eficiente, com um rígido controle do 
coeficiente de perdas, levou à instalação de um 
Centro de Operações de Controle da Água, que 
opera todo o sistema, em tempo real.

Na terceira etapa da missão, abrangendo países 
da Ásia, foram visitadas algumas regiões e loca-
lidades. A primeira delas, no estado indiano de 
Maharashtra, onde se localiza Mumbai, antiga 
Bombaim, o grupo participou da apresentação 
do Plano Diretor Metropolitano. Em que pese o 
esforço de planejamento realizado, exibindo in-
tervenções tecnicamente qualificadas, o plano 
pareceu a todos um tanto irreal, para não dizer 
estéril em relação à realidade circundante. Uma 
cidade que abriga 07 milhões de favelados, com 
passivos urbanos e ambientais acumulados e 
de toda ordem, o Plano proposto, sem objetivos 
claramente estruturados para enfrentar a mag-
nitude dos problemas e das demandas que se 
sucedem, contempla uma abordagem bastante 
generalizante. 

Por outro lado, a Coréia do Sul, ao contrário da ex-
periência anterior, mostrou-se um país de econo-
mia forte, altamente disciplinado, onde a tradição 
oriental convive com a marcante influência norte-
americana, no modo de viver e na maneira de fazer 
as cidades.

A capital, Seul, apresenta uma estrutura seme-
lhante a das cidades americanas, onde a presença 
do automóvel se faz inconteste. Embora existam 
iniciativas no sentido de modificar esse perfil de 
intervenção, refletida no projeto de revitalização 
do rio que corta a capital, ainda assim a imagem e 
a vida efetiva da cidade encontram-se calcadas no 
modelo americano, temperado com o jeito oriental 
de ser.

Observou-se um esforço de planejamento muito 
competente e qualificado, ancorado em uma ca-
pacidade de governança instalada bastante ro-
busta, embora ainda se verifique a predominância 
de um setor sobre o outro. Não há uma completa 
integração de políticas e programas, como se es-
pera de um ente metropolitano, que se expressa 
na independência dos setores de transporte e sa-
neamento. A cidade, servida por uma rede metro-
viária de alta qualidade, convive com a cultura do 
uso do automóvel, atividade e motor econômico 
de ponta na Coréia do Sul.

Na visita a Cingapura, país insular separado da 
Malásia pelo Estreito de Johor e da Indonésia pelo 
de Cingapura, pode-se constatar que não se trata 
propriamente de uma região metropolitana, mas, 
sim de uma metrópole-estado, exibindo um es-

Seul - O rio retoma o seu leito original no lugar da autopista

Mumbai - Símbolo da renovação e modernização de sua 
infraestrutura
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“Esforços exitosos de planejamento e 
governança metropolitana”.
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quema de planejamento sólido e expressivo, mas, 
extremamente centralizado e autoritário.

Apesar da extrema rigidez em penalizar condutas 
divergentes, o que se viu foi uma ativa e presente 
governança, onde predomina o setor de transpor-
tes, o respeito às normas de uso e ocupação do 
solo e, um paisagismo exuberante, que joga papel 
decisivo na configuração do espaço. Ao mesmo 
tempo, no tocante à mobilidade urbana, as inicia-
tivas de forte restrição ao automóvel conduzem à 
alta taxação para a concessão de licenças para 
dirigir, que correspondem a quase a metade do 
preço de um carro. 

O que se mostra relevante em Cingapura é um es-
paço público respeitoso, que se traduz na atenção 
ao idoso e à criança, ou mesmo no cuidado quan-
to à circulação e execução dos abrigos de ônibus 
e passarelas, que seguem cobertos até alcançar a 
entrada dos condomínios. 
Por fim, de Cingapura a viagem destinou-se à Xan-
gai (China) que, apesar de não fazer parte da mis-
são patrocinada pelo Banco Mundial, merece ser 
incluída nesse relato. 

Constituindo-se no maior centro comercial e finan-
ceiro da China continental e, expoente da pujan-
ça econômica do país, Xangai exibe um dinamis-
mo, uma capacidade de construir, ressaltada pela 
quantidade de gruas que se vê na paisagem.  

Ao incorporar as cidades vizinhas, tornou-se uma 
região metropolitana particularmente densa e ver-
ticalizada, abolindo a construção de moradias de 
uso unifamiliar. É praticamente impossível ter uma 
casa em Xangai, ou se mora em apartamentos ou 
não se mora em Xangai.

No que se refere à mobilidade, a região possui uma 
eficiente malha de transporte público, que inclui 
uma surpreendente rede de metrô inaugurada em 
1995, que abrange, aproximadamente, 450 km, 
transporta mais de 08 milhões de passageiros/dia 
e, se renova constantemente, a ponto de, só em 
um sábado, o governador da província de Xangai 
inaugurar 11 novas estações.

Em síntese, e para concluir esse relato de viagens, 
pode-se dizer que há significativos esforços de 
planejamento metropolitano e governança, que o 
fato metropolitano está presente em todas as re-
giões visitadas. 

O nosso século é o das metrópoles, da urbaniza-
ção, da concentração e, as pessoas procuram os 
grandes centros urbanos porque neles existe vida, 
dinamismo, oportunidades. Isto está posto e pa-
rece irreversível, mesmo a pequena Portland, no 
Oregon, confirma essa afirmação.

O que se verifica é a existência de esforços de pla-
nejamento em todos os lugares visitados, uns mais 
eficientes outros menos, uns piores outros melho-
res, uns mais sólidos como o de Paris, outros mais 
independentes e com participação privada como 
o de Nova York. Observa-se que, durante o século 
passado, tanto Paris quanto Nova York, se empe-
nharam em dar uma continuidade sequencial aos 
projetos de planejamento. Londres também mere-
ce menção ao demonstrar, com êxito, a recente 
recuperação, após a interrupção do tradicional 
planejamento regional inglês, no período Thatcher.

Constata-se, no entanto, que a governança me-
tropolitana, essa sim é difícil em todos os lugares. 
Partilhar poder é complicado, convencer setores, 
tais como o de transportes, saneamento, meio 
ambiente e economia, sobre a importância e ne-
cessidade de programas articulados e integrados, 
que devem se sobrepor aos protagonismos e in-
teresses deste ou daquele setor, é também tarefa 
árdua. Se em Cingapura, essa situação encontra-
se mais disciplinada, domada, mais entendida e 
articulada, por força da imposição do discurso 
oficial, pelo governo autoritário, nas democracias 
constituídas, com mais razão, há que se fazer pre-
valecer, com coragem política e determinação, 
arranjos institucionais que encaminhem soluções 
pactuadas de ocupação e gestão do território me-
tropolitano.

A cooperação entre a Subsecretaria de Projetos 
de Urbanismo Regional e Metropolitano e o Banco 
Mundial redundou na retomada do planejamento 
e da gestão metropolitana no Estado do Rio de 
Janeiro, materializando-se em três grandes ações: 

•	 A elaboração do Plano Diretor Estratégico da 
Região Metropolitana; 

•	 Levantamento aero-fotogrométrico dos muni-
cípios integrantes da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro (RMRJ), gerando base cartográ-
fica das áreas urbanas, em escala 1: 2000; e

•	 Um sistema de informações geográficas capaz 
para qualificar o planejamento e gestão no ní-
vel local e regional. 
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Novos Sócios 
 Carência de três meses - Mensalidade de R$30,00 durante os nove meses seguintes, ou mantendo o 
referido valor no período de estágio probatório, se for o caso.

Ex-Sócios
- Adimplentes - retornar pagando R$60,00 por mês
- Sócios Inadimplentes - podem retornar pagando mensalidade de R$70,00 pelo período de dois anos.
Observações: Em todos os casos as condições acima somente valerão com desconto no contra 
cheque. Ficha de inscrição na Secretaria. Falar com Cláudia ou Carol – Tels. (21) 2136-6751 // 2136-
6752

	Restaurante – aberto todos os dias para almoço.
	Salão para festas – alugamos nossa sede para sua festa.
	Pilates – Tel: 3246-1015 (Horário comercial)
	Plano de Saúde – Tel: 2136-6758 e 2136-6760 (Silvia e Elias)
	Piano Bar *Happy Hour – toda quinta às 19:00 h. 
	Seguro de vida, de viagem e de carro – Tel: 2558-0088 (Vania)
	Coral – todas quartas às 17:00 h, com o Maestro Marcos
	Terças na SEAERJ – toda terça – 17:00 h, uma palestra sobre temas do momento, após música ao  

vivo. O informativo eletrônico FIQUE SABENDO disponibiliza com antecedência as programações 

	Reunião da Diretoria aberta aos associados, toda quarta às 18:00 h.

VISITE A NOSSA HOME PAGE
SEJA NOSSO AMIGO NO FACEBOOK - SEAERJ DO RIO
AO PREENCHER A ART DO CREA PONHA O Nº 28 DA SEAERJ

www.seaerj.org.br // facebook: seaerj@seaerj.org.br // https:/twitter.com/seaerj
joelson@seaerj.org.br// contato@seaerj.org.br // 

Tel.: (21) 2136-6797 - Fax: (21) 2205-2795

Rua do Russel, 1 – Glória (junto a estação Glória do Metrô ) 
CEP 22210-010 - Rio de Janeiro – RJ

CAMPANHA DE NOVOS SÓCIOS

A SEAERJ OFERECE SERVIÇOS DE:

S E R V I Ç O S // EVENTOS // CONTATOS
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O Centro Cultural da SEAERJ foi criado em 1º de outubro de 2001, marcando os 137 anos da inaugura-
ção pelo Imperador Dom Pedro II, em 1864, da Estação de Tratamento de Esgotos da Glória - a primei-
ra da América.

Constituiu a primeira Diretoria do CCSEAERJ: 
Presidente: Elisimar Belchior Aguiar; 
Diretores: Walter Pinto Costa, Julio Ferrarini Maione e Cesar Drucker.

A atual gestão está assim integrada: 
Presidente: Engº. Gilberto Morand Paixão; 
Vice-Presidente: Engº. Eduardo Pacheco Jordão; 
Diretor Executivo: Arqº. Paulo Roberto Martins de Souza; 
Diretor Administrativo e Financeiro: Engº. José Yochimy Arakaki; 
Diretor Cultural:  Arqº. Armando Ivo de Carvalho Abreu.

CONSELHO CONSULTIVO
TITULARES: 
Engº Affonso Augusto Canedo Neto
Engº Ary Jayme Ferreira
Engº Luiz Felipe Pupe de Miranda
Engº Eduardo Mesqita de Souza
Engº Haroldo Mattos de Lemos
Engº Julio Ferrarini Maione
Engº Samuel Sztyglic
Arqº Celso Luiz Gerbassi Ramos
Arqº Mario Vaz Ferrer Filho
Engº Gabriel Vianna da Motta
Engº Carlos Ferreira Campos
Arqª Aida Myriam Quelhas Billwiller
Engª Joelzira Brandão d’Angelo Visconti
Arqª Delma Catalano Tatagiba
SUPLENTES:
Arqº Sergio Augusto Rodrigues Machado
Engº Geraldo Lamego Mattos
Engº Mario Sergio de Castro Bandeira
Arqª Elvira Maria Rossi
Engº Agrº. Ibá dos Santos Silva
Engº Décio Lima de Vascocellos
 

CONSELHEIROS VITALÍCIOS 
( Ex – Presidentes):
Engº Antonio Elisimar Belchior Aguiar
Engº Eduardo José Costa König da Silva
Engº Walter Pinto Costa
Engº Cesar Drucker
Engº Ronald Young
Arqº José Carlos Neder

CONSELHO FISCAL
 
TITULARES:
Arqº Paulo Germano dos Santos Terra
Engº Irineo Gonzaga de Lima
Engº Francisco Xavier Guimarães Moraes
SUPLENTES:
Engº Paulo Brissac de Freitas
Engº Henrique Gustavo dos Santos Frickmann
Engº Fernando Pache de Faria Saldanha
MESA DO CONSELHO CONSULTIVO:
Presidente:    Arqº. José Carlos Neder
Vice-Presidente: Engº. Eduardo Mesquita de Souza
1º Secretário: Engº. Ary Jayme Ferreira
2º Secretário: Engº. Julio Ferrarini Maione
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25ª CORRIDA DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM 2013: 

PERCURSO QUINTA DA BOA VISTA

VEM AÍ A 26a CORRIDA DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS. PARTICIPE!

Vencedoras:
A partir da esquerda, Glória Regina 
Nogueira Pereira, Vera Lúcia Falcão 
Cazes, Simone Silva Campos, 
Rosana Motta Gomes e Elizabeth 
Fernandes Agricola
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PUBLICIDADE


