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ART  &  RRT 

PRÓXIMOS  EVENTOS 

O CUIDADO COM A SAÚDE BUCAL NA TERCEIRA IDADE 
 

 A SEAERJ promoveu um encontro com a cirurgiã-dentista Denise Avellar Lourenço, no dia 3 de 

agosto. Ela ensinou que a prática saudável da higiene bucal impede a cárie e as retrações gengivais, 

sendo fundamental para o bem-estar das pessoas. 

 Segundo ela, a redução do fluxo salivar é o principal problema bucal que afeta os idosos como 

efeito colateral do consumo de remédios para hipertensão arterial e diabetes além de doenças crôni-

cas. “A mucosa da boca fica mais suscetível a estomatites como aftas e lesões causando desconforto 

ao paciente”, enfatizou a dentista. 

 A especialista, que já coordenou o programa de controle de tabagismo no Centro Municipal de 

Saúde Madre Teresa de Calcutá, no Ministério da Saúde, concluiu a sua apresentação informando 

que a população brasileira está envelhecendo, exigindo mudanças culturais que visam o respeito e a 

valorização do idoso, mas também cuidados diferenciados com a saúde.  

   

   

DEPUTADO CARLOS OSÓRIO, FALA SOBRE A VALORIZAÇÃO  
DO SERVIDOR PÚBLICO E A CRISE NO PREVI-RIO 

 
 O encontro proferido aos associados da SEAERJ e convidados, na quarta-feira (03/08), aconte-

ceu no auditório Engº Gastão Henrique Sengès, com a participação do deputado estadual Carlos Osó-

rio. Além dele, compuseram a mesa, o deputado estadual, Luiz Paulo Correa da Rocha, e o presiden-

te da SEAERJ, Nilo Ovídio. Osório defendeu a valorização dos servidores públicos na cidade e que 

“todos os engenheiros que assumiram cargos de chefia e cargos comissionados na nossa gestão, 

eram dos quadros da prefeitura do Munícipio do Rio de Janeiro”, disse Osório se referindo quando foi 

Secretário de Estado de Transportes do atual governo. 

 Em sua fala, ele foi indagado sobre quais são os sintomas e o porquê estamos com problemas 

na cidade. Ele atribui a perda de arrecadação real de 6% de 2014 para 2015 e as “despesas extraordi-

nárias para aparelhar a máquina pública”, complementou. O deputado criticou duramente as atitudes 

tomadas pelo atual governo, cortando serviços de educação, saúde, conservação e retirar dinheiro 

líquido em caixa, do Previ-Rio, substituindo arrecadação futura dos royalties do petróleo e ativos imo 

biliários. 

 O deputado Carlos Osório alertou ainda que o Fundo de Previdência do Munícipio do Rio de 

Janeiro “passa por um momento delicado, indo por um caminho perigoso”, colocando as finanças pú-

blicas do MRJ em sérios problemas de gestão atribuídos ao segundo mandado do prefeito Eduardo 

Paes. 

 “Hoje o saldo do Previ-Rio é zero. Ele (Previ-Rio) vive do que o servidor recolhe e o tesouro 

municipal completa todo mês o pagamento dos aposentados e pensionistas, exatamente igual o que 

está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro” acrescentou Osório. 

 Questionado se há um novo projeto de planejamento após os Jogos Olímpicos, o deputado dis-

se que “o Rio está sem projeto para o futuro”. Segundo o deputado, “todas as cidades bem-sucedidas 

nos Jogos Olímpicos, usaram os 7 anos pré-jogos para montar um novo calendário de atividades para 

a cidade após os Jogos Olímpicos e o Rio de Janeiro não fez nada”, concluiu. 

 

 

 

   

   

 

  Prezado Associado, 
Agora você  poderá receber os informes da SEAERJ                   

pelo WhatsApp, inclusive o Fique Sabendo.  
Adicione  seu celular, no WhatsApp da SEAERJ número:  

(21) 97166-6834 
Inicialmente serão criados três grupos: 1) Informe SEAERJ-Município 

                                                    2) Informe SEAERJ-Estado 
                                                            3) Informe SEAERJ-Convidados 

Obs: Esclarecemos que esta “mídia” tem por objetivo agilizar as informações da 
SEAERJ aos colegas e não deverá, em hipótese alguma, ser utilizada para troca de     

informações entre os participantes (Rede Social) ou com a SEAERJ.   
Quaisquer dúvidas ou sugestões, ligar para: (21) 2205-2795 


