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PRÓXIMOS  EVENTOS 

SEAERJ PROMOVE EVENTO SOBRE ACESSIBILIDADE NA                               
MOBILIDADE URBANA E A NOVA NBR 9050 

 

 O consultor em estruturas prediais e acessibilidade, o engenheiro civil Roberto Lozinsky, este-

ve na SEAERJ discutindo “Acessibilidade na Mobilidade Urbana e a nova NBR 9050”.  

 O evento realizado no dia 26 de julho, no auditório engº Gastão Henrique Sengès, defendeu o 

uso das formas corretas de comunicação às pessoas com necessidades especiais. 

 O engenheiro pontuou problemas ocorridos em várias obras pelo país, apresentando as       

normatizações da comunicação em Braile, sinalização nas portas e passagens, corrimãos, contraste 

tátil, sonoro e visual. 

 “Os corrimãos de escadas e rampas de pavimentos devem ser sinalizados por meio de sinali-

zação em Braille e em relevo, identificando o pavimento nas extremidades das escadas fixas e ram-

pas instaladas na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, e ou alternativamente 

nas paredes laterais a estes equipamentos”, explica Roberto Lozinsky. 

 A palestra proporcionou a troca de experiências entre o especialista e os convidados sob a  

mediação do presidente da SEAERJ Nilo Ovídio. 

   

   

   

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA GLÓRIA PROMOVE ATELIÊ DE JARDINAGEM  

 Associação de moradores da Glória realiza evento de jardinagem na SEAERJ. O encontro 

apoia o projeto ‘Orquídeas na Cidade Olímpica’ e atenderá as determinações do Comitê Olímpico In-

ternacional (COI) e o Comitê Brasileiro Olímpico (COB) para o desenvolvimento social da cidade se-

de. O projeto ainda se alinha com a visão de futuro no Rio de janeiro em construir um legado para to-

da a população carioca na capacitação de jovens das comunidades com ofício de jardinagem e home-

nagear os atletas plantando 14.850 orquídeas pela cidade. O encontro que ocorrerá no dia 31 de julho 

às 14h, disponibilizará de algumas orquídeas para serem plantadas ao redor da SEAERJ. 

VOLTAMOS À SELVA 

 Com as dificuldades por que passa o Brasil e especialmente o Estado do Rio, está passando a 

valer a “lei da selva”, onde quem pode mais come mais e melhor. 

Se antes já era assim - prova disso são os grandes escândalos relacionados a roubos e apropriação do 

Estado Brasileiro desde o descobrimento - agora a coisa piorou. É só ver o que está acontecendo no 

Estado do Rio, onde os que têm mais força continuam recebendo seus salários nas datas certas e ante-

riormente estabelecidas, enquanto os barnabés, que não estão lotados no Judiciário, Legislativo, Minis-

tério Público, Defensoria Pública e em funções apadrinhadas, ficam sem receber o total do salário do 

mês anterior. Ou seja, os que podem mais recebem dois salários enquanto os “não apadrinhados” con-

tinuam à espera das parcelas do provento em atraso.  

A alegação para esta discrepância no tratamento das categorias é a independência financeira desses 

Poderes. De onde vem tais recursos? 

 O caixa é o mesmo e, em grande parte, gerado pelo Executivo, cujos servidores estão sendo pu-

nidos. 

 Que justiça é essa onde a igualdade não existe? Os que ganham mais recebem primeiro, sem 

falhas, bem antes dos mal aquinhoados. Onde está o dito Constitucional que explicita que “todos são 

iguais perante a lei”? Onde está a decência e a consciência social? 

Estamos presenciando a aplicação da “lei da Selva”, onde sobrevivem os mais poderosos. Ainda se di-

zem cidadãos. O que é cidadania? Reconhecer como melhor ou mais merecedor do que o outro é 

exercício de cidadania? 

 Os quadros do Judiciário, do Legislativo e os outros já ganham muito mais, estando no topo da 

pirâmide do Funcionalismo Público, com condições de fazer reservas para emergências, coisa que os 

que ganham praticamente para sobreviver não conseguem. Esta situação é agravada por estarmos 

num país com um grupo tão perverso, que se apropria de tudo que a população produz, deixando mi-

galhas para os demais, com carga tributária escandinava, sem dar nada em troca, como serviços de 

qualidade, compatíveis com os tributos que impõem à sociedade. 

Se faltam recursos para pagar integralmente o funcionalismo, o correto seria calcular o teto que pode-

ria ser honrado, de forma a atender a todos. Aí sim, os que ganham salários mais altos não deixariam 

de pagar suas contas básicas assim como os da base da pirâmide salarial, pois todos são igualmente 

prestadores de serviço público. 

 A opção de se dar tudo aos que ganham mais e nada, ou metade, aos que ganham menos é um 

escárnio. É pisar na infelicidade e impotência dos servidores. É dizer: “somos nós que mandamos e vo-

cês, pobres mortais, estão fadados à inanição”. 

Voltamos aos primórdios da Humanidade, sendo privados pelos ditos doutores, cultos, bem postos. 

Esta é o pior tipo de dominação, pois é perversa, oriunda de sentimentos conscientemente ruins, já 

que agora, diferentemente dos nossos ancestrais, os poderosos detêm conhecimentos e, desta manei-

ra, não deveriam se portar como aqueles brutos selvagens de outrora, que apenas lutavam pela sobre-

vivência.  Nilo Ovídio Lima Passos, presidente da SEAERJ.  

SEAERJ APROVA COMISSÃO DE CONSELHEIROS PARA ACOMPANHAR AS CAUSAS                   
DO ACIDENTE NA CICLOVIA TIM MAIA 

O Conselho Diretor da SEAERJ aprovou, no dia 20 de julho de 2016, uma Comissão de Conse-
lheiros visando acompanhar os procedimentos administrativos do CREA-RJ sobre a Determina-
ção das Causas do Acidente na Ciclovia Tim Maia. 

A SEAERJ representa mais de 1.500 profissionais das esferas públicas estaduais e municipais. 
Defendemos que após apuração completa de todos os elementos que causaram o acidente, no 
dia 21 de abril de 2016, será assim possível determinar as reais responsabilidades técnicas 
dos profissionais envolvidos. A SEAERJ exige respeito ao Código de Ética Profissional. 

Após reunião com engenheiros da GEORIO, todos investigados na esfera judicial e administra-

tiva, a SEAERJ reivindicou ao CREA-RJ, através do ofício 406/2016 de 27 de julho, que sejam 

tomadas as providências no sentido de proceder o Relatório Final a Comissão de Ética Profissi-

onal, a fim de sanar incorreções e assegurar aos profissionais seus direitos constitucionalmen-

te previstos na ampla defesa do contraditório. (O ofício em pauta está disponível para consulta 

na secretaria da SEAERJ) 


