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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 

Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro 

PRÓXIMAS  PALESTRAS & EventoS 

Mensagem do Presidente da SEAERJ  
Aos senhores segurados pelo 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 segurados.  

 Solicitamos que a quitação seja feita até a data de  

vencimento do boleto.  Obrigado pela compreensão. 

 

EVENTO  MOSTRA  AS   NUANCES  NA  PRODUÇÃO DE ÁGUA MINERAL  NO  ESTADO  DO  RIO DE   JANEIRO 

 

 O geólogo Rodrigo Puccini do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janei-

ro apresentou a palestra ‘Panorama do setor de Águas Minerais do Estado do Rio de Janeiro’.  

 Ele discutiu acerca dos processos industriais, licenciamento, impostos (ICMS/CEFEM) e as dife-

renças entre água mineral, potável de mesa e adicionada de sais. O evento ocorreu no dia 14 do cor-

rente mês, no auditório da SEAERJ, e foi mediado por Nilo Ovídio, presidente da SEAERJ.   

 Em 2015, segundo Rodrigo, havia 57 empresas de água mineral operando no Estado do Rio 

de Janeiro, gerando mais de 1200 empregos diretos, produzindo cerca de 407 milhões de litros de 

água mineral. De acordo com seus estudos, mais de 40% da produção de água mineral é provenien-

te da Região Metropolitana seguida da Região Serrana, na segunda colocação. 

 Todos os ouvintes puderam perceber que houve redução de 6% na produção de garrafas re-

tornáveis em comparativo entre 2014-2015. Rodrigo explicou que os gastos nos processos industriais 

encareceram bastante a fabricação, tornando a produção de garrafas descartáveis mais lucrativo. 

 SEMINÁRIO CRITICA O DESMONTE DA ENGENHARIA PÚBLICA E ELABORA MANUAL DE  

PROCEDIMENTO DO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICAS NA SEAERJ 

 Definir o que esperar e o que cobrar dos profissionais de engenharia e arquitetura públicas foi o foco 

principal do seminário “Responsabilidades e Encargos dos Profissionais da Engenharia e Arquitetura Públi-

cas”, que aconteceu nesta terça-feira (14/06) na Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio 

de Janeiro – SEAERJ. Os debates, mediados por Nilo Ovídio, presidente da entidade, reuniram não só re-

presentantes da categoria, como também do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Município. Ao 

final dos trabalhos, foi elaborada a minuta do Manual de Procedimento do Profissional de Engenharia e Ar-

quitetura Públicas, que deverá nortear a conduta destes profissionais nas administrações municipais e esta-

dual. 

 Durante o seminário, foram abordadas a deficiência dos projetos básicos das obras públicas e a des-

valorização dos engenheiros e arquitetos que atuam nos quadros das prefeituras e do Estado. “Nos últimos 

tempos, agravou-se o desmonte da Engenharia Pública. Entramos num período de “financeirização” desta 

atividade, agora sob o controle das grandes empresas”, denunciou o presidente do Clube de Engenharia, Pe-

dro Celestino. 

 Fizeram parte da mesa de debate, além de Nilo Ovídio e Pedro Celestino, a promotora Clícia Viana 

(MP/RJ), José Renato Moreira (TCM/RJ), Eduardo Viana (CAO Cidadania MP), Pedro da Luz (presidente do 

IAB/RJ), Reynaldo Barros (presidente do CREA/RJ) e os conselheiros da SEAERJ Francisco Filardi e Affonso Au-

gusto Canedo. 

Os debatedores defenderam que os projetos básicos das obras públicas definam todas as etapas e diretrizes 

a serem seguidas, a fim de evitar as constantes falhas que vêm sendo registradas ultimamente. Segundo Jo-

sé Renato Moreira, do Tribunal de Contas do Município, “há deficiência nos projetos básicos que são levados 

à execução”. 

 Já os representantes dos engenheiros e arquitetos afirmam que as obras públicas são realizadas sem 

estudos e planejamento, indispensáveis para a qualidade na execução destas e para o uso adequado das ver-

bas públicas. Eles acreditam, ainda, que a falta de fiscalização constante das empreiteiras esteja por trás dos 

projetos mal executados, que acabam por colocar a população em risco. 

 Ao final do encontro, grupos formados por representantes de diversas áreas discutiram os pontos 

que deverão compor o Manual de Procedimento do Profissional de Engenharia e Arquitetura Pública, docu-

mento que, depois de concluído, será encaminhado às prefeituras e administração estadual, com a proposta 

de que seja oficializado como norteador da atuação profissional dessas categorias. “A partir deste manual 

ficará claro o que se pode esperar ou cobrar dos engenheiros e arquitetos públicos, os quais também conta-

rão com este documento para resguardá-los de responsabilidades que não lhes dizem respeito”, explicou 

Nilo Ovídio, presidente da SEAERJ. 

          Resultado da Apuração  do  CONSELHO FISCAL-  
Biênio 2016/2018 – RELIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2016 

 

1º CARMEN MOTTA                     37 VOTOS 

2º JOSÉ RICARDO AUAR             35 VOTOS 

3º PLACIDO CORRÊA    29 VOTOS 

4º ALCEBÍADES     22 VOTOS 

5º MÔNICA BRITES    21 VOTOS 

53 (CINQUENTA E TRÊS) VOTANTES  

CONSELHO FISCAL – BIÊNIO 2016/2018 

EFETIVOS:  CARMEN  MOTTA 

          JOSÉ  RICARDO  AUAR 

          PLÁCIDO  CORRÊA  

           SUPLENTES:   ALCEBÍADES  FONSECA 

        MONICA  BRITES  

   

Data: 29 de junho de 2016          Horário: a partir das 13:30h 

Local: Auditório do Clube de Engenharia - Av. Rio Branco, 124 –25º andar   

Centro – Rio de Janeiro/RJ 

mailto:financeiro.seaerj@seaerj.org.br

