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DEU  NA  IMPRENSA 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS RECLAMAM DE CONVÊNIO MÉDICO 

 Pensionistas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro e associados da 
SEAERJ reivindicam melhores serviços nos planos de saúde. O debate expõe a rescisão do contrato da Qualicorp 
com o Crea-RJ. Do outro lado, os aposentados criticam os altos reajustes com a transferência do contrato para a MUTUA
-RJ. O evento ocorrido no dia 1º de junho, no auditório da SEAERJ, contou com a presença do presidente  Nilo Ovídio, da 
diretora assistencial Antonina Avelar, do representante da MUTUA-RJ Antônio Carlos e da consultora da Qualicorp Nal-
va Pimentel. 

 Muitos pensionistas contestam o cancelamento do contrato assinado no Crea-RJ com a Qualicorp, sobretudo 
havia o temor do convênio cobrar duas mensalidades já que a MUTUA-RJ é a responsável pelo contrato vigente com a 
mesma empresa. Para alguns engenheiros aposentados o CREA-RJ e a MUTUA-RJ foram omissos, pois a Qualicorp au-
mentou os planos sem prestar esclarecimentos. As inconstâncias das informações eram rotineiras seguidas de reajustes 
acima da inflação, adverte os aposentados. 

 A representante da Qualicorp afirma que o contrato foi reincidido com o CREA-RJ através de Resolução da ANS 
e transferido para a MUTUA-RJ. Os associados que migraram para o novo convênio não terão carências e muito menos 
mudanças contratuais, disse ela. 

 O presidente da SEAERJ disse que irá lutar para melhorar as condições oferecidas pelos planos de saúde 
coletivos dos associados. De acordo com o representante da MUTUA-RJ, a situação do país é crítica, o que obri-

ga a serem jogados aos planos de saúde. 

 O reajuste desse ano da mantenedora é de 16%, no entanto os eméritos lutam para que a correção seja 

de 13% de acordo com a ANS. 
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PRÓXIMAS  PALESTRAS & EventoS 

PANORAMA DO SETOR DE ÁGUAS 
MINERAIS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Atualização de Dados Referentes ao 
Setor de águas minerais no Estado 
do Rio de Janeiro no ano de 2015 

Palestrante:  

Rodrigo Puccini Marques 

Geólogo DRM-RJ/Serviço Geológico 

do Estado do Rio de Janeiro 

Dia: 14 de junho de 2016  

das 17:30h às 19:30h  

Terça feira 

Rua do Russel, 01 - Glória 

Auditório Gastão Henrique Sengès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte  de  Carga  no  Brasil 

 O engenheiro civil Fernando MacDowell, doutor em Engenharia de Transportes pela UFRJ, mi-
nistrou a palestra Transporte de Carga no Brasil, no auditório da SEAERJ. O evento ocorrido no últi-
mo dia 31 discutiu a importância dos Portos no país aonde ele defende que o sistema deve atender 
grupos de equilíbrio Econômico, Social, Ambiental e Urbanista. De acordo com seus estudos, o Porto 
do Rio de Janeiro, um dos maiores da América Latina, movimenta cerca de 8 bilhões de dólares, o 
que é muito pouco devido ao seu tamanho. 
 Os alunos do curso de Engenharia da Faculdade Anhanguera assistiram à palestra de suma 
importância para eles que estudam e desejam uma carreira de sucesso na área. Para exercer a pro-
fissão de Engenharia, os futuros engenheiros precisam adquirir muito conhecimento e ter responsa-
bilidade, afirma o professor Fernando. 
 A aula também percorreu as principais construções de locomoção humana como as obras do 
Metrô no Rio de Janeiro e a implantação das novas Catamarãs no trajeto Rio-Niterói-Rio. Ele con-
trastou as obras no Brasil em relação com as que acontecem no Exterior e defende que o país foi 
inovador quando construiu a Ponte Rio-Niterói. 
 No final do evento, o Engº MacDowell enalteceu a relevância das concessões realizadas pelo 

Estado. A concessão é a melhor forma de sobrevivência das Prefeituras e dos Estados, disse ele.  

 Concluiu criticando a cobrança das concessionárias aos Estados quando ocorrem prejuízos na 

sua operação. 
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