
MARCELO CRIVELLA QUER OUVIR ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO MUNICÍPIO                       
NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DA PREFEITURA 

  
 O candidato a Prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), prometeu, na terça-feira, dia 20, durante visi-
ta à SEAERJ, ouvir os engenheiros e arquitetos no momento da elaboração dos projetos para obras públicas 
caso seja eleito. Ele defende uma gestão integrada do seu governo com as prefeituras dos municípios da 
Região Metropolitana e com o Governo do Estado. No prosseguimento da série de encontros  promovidos 
pela SEAERJ com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, Crivella foi recebido pelo presidente da enti-
dade, Nilo Ovídio. 
  "A prefeitura tem cerca de 1.500 engenheiros, arquitetos, urbanistas e geólogos dos quais 60% são 
associados à SEAERJ. Quando eu for conversar com meus colegas prefeitos da região metropolitana e com 
o governador do Estado, espero  receber de vocês da SEAERJ todos os argumentos reunidos a partir da 
maturidade, experiência e, sobretudo, do sofrimento. Só com esses bons argumentos vamos conseguir me-
lhorar a gestão. E, principalmente, todos vacinados contra a ambição desmedida e insaciável dos empreitei-
ros. Não sou contra a participação das empresas, uma vez elaborados os projetos e as condições de fiscali-
zação, mas passando por aqui, resolvida e assinada aqui, e não vinda de lá para cá, sem ouvir os profissio-
nais de carreira da Prefeitura", prometeu.  
 Falando para os associados da SEAERJ, Crivella defendeu que os engenheiros e médicos também 
sejam enquadrados na carreira de Estado. "Uma população precisa ter os vocacionados do setor público, as 
pessoas de carreira. Por isso, nesse momento, precisamos de uma carreira do Estado, não só da engenha-
ria, mas também da medicina. Hoje só temos a carreira de Estado do Exercito, Marinha, Aeronáutica, corpo 
diplomático, fiscais e a Justiça. Não podemos continuar com a política onde a iniciativa privada é a respon-
sável por fazer, executar e fiscalizar o projeto das obras públicas", defendeu o candidato Marcelo Crivella, 
do PRB.  
 Ele também defendeu a criação de uma empresa do Município para substituir os serviços prestados 
pela Cedae, caso o governo do Estado decida privatizar a empresa. "Se tivéssemos a CMAE, Companhia 
Municipal de Água e Esgoto, talvez não tivéssemos tantos valões nas comunidades. Eu não sou a favor da 
privatização da Cedae, mas se for uma decisão definitiva do Governo do Estado, o município do Rio de Ja-
neiro tem que ter voz, por ser o poder concedente para o tratamento do esgoto e para o fornecimento da 
água", argumentou.  

 Respondendo às perguntas dos associados da SEAERJ que compareceram ao encontro para ouvir as 

propostas do candidato, Crivella criticou a atual gestão da Prefeitura por ter alterado o sistema de crédito 

aos funcionário oferecido pela Previ-Rio."As cartas de crédito eram muito bem boladas, porque o crédito de 

habitação é caríssimo. Os nossos funcionários acabam contratando o Sistema Nacional de Habitação e pa-

gam os juros altos dos bancos privados,  mas os juros não ficam para nós. Por que o Município não conti-

nuou com o sistema daquela carta de crédito onde, quando o funcionário ia comprar o imóvel, pagava juros 

de mercado, os quais eram destinados ao fundo dos funcionários, a Previ-Rio"?, questionou. 

Crivella prometeu, ainda, que, caso eleito, seu Secretário de Obras será um engenheiro e associado da 

SEAERJ sem, porém, declinar seu nome. 
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ART  &  RRT 

Ao preencher a ART ou a RRT  

coloque o nº da SEAERJ. 

Colega, indique novos sócios. 
A SEAERJ é a única que luta por você! 

  SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA 
 Avanços e Revoluções Tecnológicas em Infraestrutura de dutos no  

Espaço Urbano 
 
 O encontro realizado na SEAERJ, no dia 20 de setembro, debateu os avanços e as revoluções 

tecnológicas em infraestrutura de dutos no espaço urbano. O consultor da Kanaflex, engenheiro de 

dutos terrestres e submarinos, Osvaldo Barbosa apresentou o tubo fabricado em PEAD (polietileno 

de alta densidade) para uso em saneamento e drenagem urbana. 

 Os tubos para saneamento possuem uma dupla parede interna lisa e a externa corrugada, de-

senvolvido para o projeto de instalação de redes coletoras de esgoto. São utilizadas para condução 

de esgoto sanitário ou despejo industrial. As tubulações ainda resistem ao esforço mecânico e ao ata-

que de substâncias químicas em seu interior. 

 Os dutos perfurados para drenagem, de seção circular e corrugado, é destinado a coletar e es-

coar o excesso de líquido infiltrado no solo, propiciando melhores condições de uso de uma área com 

lençol freático alto. Esses tubos removem o líquido de um local para o outro pela ação da gravidade. 

 De acordo com o consultor da Kanaflex “os tubos substituem com eficiência e segurança as 

linhas tradicionais de cerâmica e PVC, e representa um avanço tecnológico muito grande nesta apli-

cação, uma vez que se reduz o tempo de vala aberta em 20% e o índice de quebra de instalação”, 

argumentou. 

 Há também tubos nos segmentos de eletricidade, telecomunicações e gás. A Kanaflex é uma 

empresa japonesa, fundada em 1952. Atualmente, ela possui 20 fábricas ao redor do mundo, sendo 

duas no Brasil. Elas estão localizadas em São Paulo desde a década de 1970. 

  

  

PRÓXIMOS  EVENTOS 

Dia: 11/12/2016 na Quinta da Boa Vista 

Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA 

BENEFÍCIOS OFERECIDOS (Reembolsáveis) 

Apoio Flex  
Aporte Prev  

Assistencial Express  
Construa Já  
Educação  

Empreendedorismo     
Família Maior 

                                    Férias mais  
                                   Veículos  

                                  Outros Benefícios 
 

Acesse:    http://www.mutua-rj.com.br 

 
  

 
  


