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Se você quiser receber os Informes da SEAERJ pelo aplicativo 

WhatsApp, inclusive o Fique Sabendo, informe o número de seu 
celular  SMARTFONE  à Claudia ou à Sabrina, para que seja devida-
mente cadastrado e, em breve você receberá por este aplicativo. 

Para maiores informações, entre em contato por:  
 

e’mail: contato@seaerj.org.br ou pelo telefone: +55(21)22052795 

  
Local: Rua do Russel, nº 1 – Glória – Rio de Janeiro  -  CEP: 22210-010 

 
PROJETO DE MOBILIDADE URBANA ATRAVÉS DOS CAMINHOS DO IMPERADOR 

 

 O mestre em Economia Antônio Pastori, pós-graduado em Engenharia Ferroviária na 

Estácio, ministrou a palestra ‘Os projetos dos Caminhos do Imperador para melhoria da mo-

bilidade urbana’ no dia 07 de junho, no auditório da SEAERJ.  

 O evento discutiu a grande quantidade de automóveis que saem às ruas disputando 

espaços com ônibus, motos e caminhões todos os dias, sobretudo a perda de produtivida-

de dos trabalhadores e estudantes no trânsito. Ele ressaltou a importância de um novo mo-

delo de sistema de transportes que trafegaria pelas únicas vias ainda disponíveis, a aquavi-

ária e os antigos caminhos ferroviários, que não estão sujeitos aos engarrafamentos. 

 O professor Pastori afirma que o caos no trânsito é porque “os transportes coletivos 

não estão oferecendo o conforto e a rapidez desejada por muitos condutores de automó-

veis, que preferem utilizar o seu carro a ficarem horas e horas em pé numa desconfortável 

condução”. 

 O tempo de ida e volta entre os anos de 2011 e 2012 aumentou 8,4%. A perda nas 

horas trabalhadas e nos gastos com combustíveis por conta dos congestionamentos soma-

ram 29 bilhões de reais em 2013, de acordo com o estudo da Firjan. No Rio de Janeiro, se-

gundo o levantamento do Denatran em 2015, são quase 3 milhões de veículos circulando 

pela cidade sendo 2,2 milhões de automóveis, 310 mil motos, 18 mil ônibus e 250 mil cami-

nhões. 

 O projeto visa integrar a região de Petrópolis e adjacências ao Centro do Rio de Ja-

neiro em até 40 minutos. Segundo o palestrante, “os trechos dos tempos de viagem em 

trens, na média, são de 20% a 30% menores do que em ônibus. Isto para uma viagem nor-

mal de ônibus, sem congestionamentos, caso contrário esses valores chegam a dobrar”. 

 

 

 

 

INAUGURADO  O  VLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGAS 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=xNJ3UqXnAww 
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Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos  

do Estado do Rio de Janeiro 

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 Ja-

neiro no ano de 2015 

Palestrante:  

Rodrigo Puccini Marques 

Geólogo DRM-RJ/Serviço Geológico do Es-

tado 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 

   

   

Mensagem do Presidente da SEAERJ  
Aos Senhores usuários do plano de saúde instituído  

através da SEAERJ 
  

 Devido a atual situação porque passa o Estado do Rio de Janeiro,  

a SEAERJ não pode mais arcar com os pagamentos dos usuários.  

 Solicitamos que os mantenham em dia, efetivando-o até a data de  

vencimento do boleto.  Obrigado. 

mailto:financeiro.seaerj@seaerj.org.br

