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HABITAÇÃO: DESAFIOS

CONJUNTO PEDREGULHO

Minha Casa, Minha Vida

Vila Operária Gamboa

Vila Operária Av. Salvador de Sá

Cruzada São Sebastião

Leia: Verdade seja dita - Maus políticos
são os verdadeiros culpados
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A Diretoria da SEAERJ - gestão 2015-2017 -, promoveu no segundo semestre de 2016
eventos que proporcionaram aos associados, familiares e convidados a oportunidade de
congraçamento e entretenimento, como a seguir:

Ano I Nº 0
Data: 05 de setembr

MEMÓRIA FERROVIÁRIA
Das mais antigas ferrovias brasileiras - a construção foi autorizada
em 28-11-1910 -, a Estrada de Ferro Campos do Jordão, de
propriedade do Governo de São Paulo, fez parte do roteiro de
visitas dos associados e convidados da SEAERJ nos dias 04 a
06 de novembro/2016.
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Acessos ao “Site” da
SEAERJ

Os associados puderam participar, no Espaço SEAERJ, de tardeSEAERJ
trabalhando
noite do RIO – PORTUGAL, evento
de degustação
de queijos
e vinhos, organizado por Sérgio Cavalinhos, em parceria com a
SEAERJ e empresas do setor alimentício.
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************
de matar saudades dos tempos da
discoteca dos anos 60 e 70.
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Informe-se, inscreva-se na Secretaria da SEAERJ: (21) 2136-6751 // 2205-2795.
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| PALAVRA DO PRESIDENTE |

VERDADE SEJA DITA:
MAUS POLÍTICOS SÃO OS
VERDADEIROS CULPADOS
T

odo país tem que ter um governo adequado,
forte, eficiente e amigável.

No Brasil, nada disso se dá por causa de nossa
elite política que, na maioria dos casos, é perversa.
O País não tem uma estrutura ADEQUADA, pois
está inchada por apaniguados de MAUS POLÍTICOS, que até empregados domésticos colocam
na máquina pública para que os seus custos
sejam bancados por todos e não por ele, como
seria lógico.
Em grande parte das vezes, cabos eleitorais são
colocados nos gabinetes, ou em empresas públicas, ou até em secretarias e outros órgãos públicos, como compensação pelos serviços prestados durante o período eleitoral.
NÃO SÃO OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE
CARREIRA OS CULPADOS PELOS PROBLEMAS DE INCHAÇO DA MÁQUINA PÚBLICA. Os
MAUS POLÍTICOS, SIM.
No Brasil, o Estado não se faz FORTE na regulamentação e fiscalização por causa dos MAUS
POLÍTICOS, que se vendem e trocam favores
com empresas de diversos setores, vide a Lava
Jato. Com este comportamento, propiciam o aumento do dito CUSTO BRASIL.
Também o Estado não é EFICIENTE, pois não
interessa aos MAUS POLÍTICOS que todos os
funcionários públicos estejam todo o tempo
sendo requalificados, bem remunerados, respeitados e, consequentemente, motivados. Na
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maioria das vezes, a qualificação, principalmente no Poder Executivo, é financiada pelo próprio
funcionário. Nos estados e municípios, com raras exceções, isto é regra.
Ao trazerem terceiros para dentro da máquina
pública, com remunerações sempre muito acima
a dos funcionários de Carreira e, na maioria das
vezes, ocupando os melhores cargos, muitas
vezes sem qualificação, os MAUS POLÍTICOS
tiram as oportunidades dos funcionários, tornando-os meros operários daqueles que detém
o poder de decidir e, muitas vezes, sem levar em
conta os verdadeiros interesses da sociedade.
O Estado Brasileiro também não é AMIGÁVEL,
pois nos cobra demais, não nos dá quase nada
em função do que nos cobra e, ainda, nos faz sofrer todas as vezes que precisamos dele. É uma
burocracia horrível, com leis feitas por MAUS
POLÍTICOS, os quais sempre nos parece querer
punir, ao invés de educar.
Precisamos mudar isto, retirando do seio do Estado todos os corruptos e maus, estejam eles
onde estiverem: no Executivo, no Legislativo ou
no Judiciário.
O Brasil precisa mudar e nós podemos fazer a
mudança, votando melhor, acompanhando a
atuação de nossos governantes, cobrando coerência , efetividade, eficiência , eficácia e honestidade.
Engº Nilo Ovídio Lima Passos
Presidente da SEAERJ

Presidência da

BIÊNIO 2015/2017
Presidente
Engº Nilo Ovídio Lima Passos
Vice-Presidente
Engº Mozart Porto Rangel
Diretor Administrativo
Engº Arnaldo Cesar de Paiva Chiara
Diretor Financeiro
Engº Luiz Felipe Pupe de Miranda
Diretor Técnico
Engº José Paes Leme da Motta
Diretora Assistencial
Arqª Antonina Avellar Lourenço
Diretora Sociocultural
Arqª Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes
Conselho Diretor
Efetivos
Engº Alberto Fabrício Caruso
Engª Monica Andrada Tovar
Engª Fátima Maria Ferreira Santos
Engº Alberto Balassiano
Geo. Quintino Manoel do Carmo
Agr. Ibá dos Santos Silva
Engª Ana Maria Fabrício Caruso
Eng. Carlos Eugênio de Castro Del Castillo
Arqª Marguerita Rose Abdalla Gomes
Arqº Celso Luiz Gerbassi Ramos
Arqº Armando Ivo de Carvalho Abreu
Engº André Granato da Silva Castro
Engª Rosa Augusta Aluízio de Mattos
Engº Marcio Pinto Paes Leme
EngªEster Genuncio Dias de Carvalho
Arqº Paulo Roberto Gerbassi Ramos
Engº Alberto de Souza Lemos
Engº Marcio Rodrigues de Mendonça
Arqª Delma Catalano Tatagiba
Engª Eliane Werneck Canabrava
Engº Francisco Deolindo Filardi
Engº Rogério Costa de Freitas Silva
Arqº Paulo Roberto Martins de Souza
Engº Henrique Gustavo dos S. Frickmann
Engº Ijapoan Monteiro Pereira
Engª Vilma Teresinha dos Santos
Arqª Dulce Souza de Mendonça
Engº Rômulo Keller Rodrigues
Engº Francisco Valdemir dos Santos
Engº Nicholas Burgos Ribeiro
Engº Mario Sérgio de Castro Bandeira

Suplentes
Engª Martha Bandeira de Mello da Silva
Engº Oswaldo Machado Tavares
Arqª Isabel Regina de Farias Portella Soares
Arqº Sergio Augusto Rodrigues Machado
Engº Emy Guimarães de Lemos
Arqª Maria Matilde Monteiro de Barros Matheus
Engº Flavio de Carvalho Filho
Arqº João Eustáquio Nacif Xavier
Engº Sergio Nuno Figueiró
Engº John Charles Henney
Engª Audrey Constant Bruno
Geo Debora Toci Puccini
Engº José Yochimy Arakaki
Engº Maurício Couto Cesar Junior
Engº Juliano de Lima
Conselho Vitalício
Engº Stélio Emanuel de Alencar Roxo
Engº Gilberto Morand Paixão
Engº Eugenio Morand
Engº Mauro Lúcio Guedes Werneck
Engº Affonso Augusto Canedo Netto
Engº Eduardo Mesquita de Souza (*)
Engº Luiz Felipe Pupe de Miranda
Engº Arnaldo Dias Cardoso Pires
Arqª Jeanine Camargo de Barcellos
Engº Antonio Elisimar Belchior Aguiar
Engª Carmen Lúcia Petraglia
Engº Ary Jayme Ferreira (*)
Engº Joelson Zuchen
Engº Eduardo José Costa König da Silva
Arqª Angela Botelho
Arqº Letícia Magiano Hazan
Arqº José Carlos Neder
Engº Gabriel Vianna da Motta
Engº Júlio Ferrarini Maione
Engª Joelzira Brandão D’Angelo Visconti
Engª Regina de Jesus Ramos Andrade
Arqª Aida Myrian Quelhas Billwiller
Arqº Paulo Germano dos Santos Terra
Engº Isaac Zilberberg
Conselho Fiscal - Biênio 2016 / 2018
Efetivos
Engª Carmen Lúcia K. de Souza Motta
Engº José Ricardo Auar Pinto
Engº Plácido Corrêa
Suplentes
Engº Alcebíades Fonseca
Arqª Mônica Brites Borges
(*) Sócios Beneméritos conforme a Assembleia de
23/05/85.
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EX-PRESIDENTES DA SEAERJ

E

m 81 anos - 1935-2016 -, a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos registra 41 ex-presidentes, sendo quatro mulheres. Em reconhecimento, a entidade inaugurou placas na sede,
relembrando o cinquentenário - 1935-1985 -, e os 75 anos de existência:

01 - Edson Junqueira Passos - 1935
02 - Helio Alves de Britto -1936- 1937
03 - Armandino Ferreira de Carvalho - 1937-1938
04 - João Gualberto Marques Porto - 1938-1939
05 - Alberto Sá Freire Paes - 1939-1940
06 - Hermano Cupertino Durão - 1940-1941
07 - Luiz Ribeiro Soares - 1941-1943
08 - Arnaldo da Silva Monteiro Junior - 1943-1945
09 - Renato Leite da Silva - 1945-1947
10 - Carmen Velasco Portinho - 1947-1949
11 - Ulysses Rodrigues Hellmeister - 1949-1951
12 - Cesar do Rego Monteiro Filho - 1951-1953
13 - Eduardo de Souza Filho - 1953-1955
14 - Osmany Coelho e Silva - 1955-1957
15 - Eduardo de Souza Filho - 1957-1959
16 - Ivo Magalhães - 1959-1961
17 - Milton Gomes Abrunhosa - 1961-1963
18 - Stelio Emanuel de Alencar Roxo – 1963-1965
19 - Luiz Augusto Rocha – 1965-1967
20 - Humberto de Paula Antunes - 1967-1969
21 - Gilberto Morand Paixão - 1969-1971
22 - Geraldo Heleno de Segadas Vianna - 1971-1972
23 - Gastão Henrique Sengés - 1972-1973
24 - Alberto Caruso - 1973-1975
25 - Nilo Gomes de Mattos - 1975-1977
26 - Alair Santos Filho - 1977-1979
27 - Eugenio Morand - 1979-1981
28 - Mauro Lucio Guedes Werneck - 1981-1983
29 - Affonso Augusto Canedo Netto - 1983-1985
30 - José Maurício Baptista Nogueira - 1985-1987
31 - Eduardo Mesquita de Souza - 1987-1989
32 - Luiz Felipe Pupe de Miranda - 1989-1991
33 - Arnaldo Dias Cardoso Pires - 1991-1993
34 - Jeanine Camargo Barcelos - 1993-1995
35 - Jayme Tobias Steichel - 1995 - 1999
36 - Antonio Elisimar Belchior Aguiar - 1999-2003
37 - Eduardo José Costa König da Silva - 2003-2007
38 - Angela Botelho - 2007-2009
39 - Carmen Lucia Petraglia - 2009-2011
40 - Eduardo José Costa König da Silva - 2011-2013
41 - Joelson Zuchen – 2013-2015
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SEAERJ mantém tradição:
homenageia engenheiros e
arquitetos e entrega medalha

S

Consta ainda da programação da Semana
da Engenharia e Arquitetura - de 06 a 12 de
dezembro/2016: homenagem aos 50 anos
de fundação da Geo-Rio, transcorridos em
2015; promoção no dia 11/12, com o apoio
de parceiros, da 28ª Corrida e Caminhada
dos Engenheiros e Arquitetos no circuito de
cinco quilômetros na Quinta da Boa Vista; e
programação de palestras desde o dia 06 de
dezembro/2016, no Auditório Engenheiro Gastão Henrique Sengès.
Homenageado
Aos 88 anos e atualmente residindo em Petrópolis, Julio Cesar Pessolani Zavala, passa parte de
suas horas construindo maquetes de casinhas
para criança. Nascido em Concepcion del Paraguay, veio para o Brasil em 1947.
Desde a infância, sua ligação com as Artes Plásticas tornou-se evidente, quando aos quatro
anos fez o seu primeiro brinquedo e aos sete
moldou a réplica do 14 bis de Santos Dumont.
Aos 18 anos, ingressa na Escola de Belas Artes
e é reconhecido como o melhor aluno em Escultura.
Concluído o curso, viaja pelo Brasil durante seis
meses, com bolsa de estudo paga pelo Itamaraty. Escritórios de arquitetura abriram-lhe as portas, optando em trabalhar com no escritório dos
Irmãos Roberto, que construía edifícios.
Trabalhou depois durante nove anos com Burle

Foto: SEAERJ Assistencial

ócio da SEAERJ há 51 anos, desde 31
de maio de 1965, o Arquiteto Julio Cesar
Pessolani Zavala será homenageado com a
Medalha Affonso Eduardo Reidy - também arquiteto -, pelos relevantes serviços prestados
na defesa da Arquitetura Nacional, conforme
decisão da Diretoria - biênio 2015-2017 - e
do Conselho Diretor, em 05 de outubro/2016.

Zavala passa parte de suas horas construindo
maquetes de casinhas para criança

Max, quando desenvolveu seus conhecimentos
topográficos. Em seguida, trabalhou com o Arquiteto Affonso Eduardo Reidy, participando da
construção do Parque do Flamengo, quando se
naturaliza para ingressar como Arquiteto na Prefeitura do Rio.
Desde antão, passa a usar maquete como representação de suas ideias, como: o viaduto 31
de Março (Marcos Tamoio); viaduto de Mangueira – cuja maquete foi apresentada, na SEAERJ,
ao Governador Chagas Freitas; Parque da Catacumba, Viaduto do Cantagalo, urbanização da
Lagoa Rodrigo de Freira, onde foi feita a primeira
ciclovia.
Nessa época, Zavala dividia-se entre a Prefeitura e a Universidade Santa Úrsula, onde foi professor de maquete. No Governo de Leonel Brizola, Pessolani é incumbido de construir o plano
inclinado do Pavão-Pavãozinho.
Ainda fazem parte de seus projetos, entre outros: Viaduto do Gasômetro, Barra, Linha Amarela/Linha Vermelha, Arpoador (Ipanema), acesso ao Rio Sul e mirante do Pasmado.

SEAERJ Hoje
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Patrono
A SEAERJ, ao instituir a medalha, reconhece no Arquiteto Affonso Eduardo Reidy o
quanto em sua trajetória profissional valorizou a profissão e às transformações urbanas.
Reidy nasceu em 26 de outubro de 1909. É um dos pioneiros na introdução da arquitetura moderna no Brasil e um dos grandes nomes do urbanismo nacional.
Formado pela Escola Nacional de Belas Artes, colaborou com o urbanista Alfredo Agache na elaboração
do Plano Urbanístico da Cidade do Rio de Janeiro.
Atuou no planejamento da Explanada do Castelo (1938) e em projetos do Ministério da Educação e
Saúde (1930); da sede do Instituto de Previdência do Estado da Guanabara (1957); dos conjuntos habitacionais do Pedregulho (1947) e Marquês de São Vicente (1952).
Porém, seu projeto mais conhecido é do Museu de Arte Moderna (MAM), de 1953, no Parque do Flamengo. Exerceu as atividades como arquiteto entre 1929 e 1964.

Programação
Para comemorar a Semana da Engenharia e Arquitetura,
a Direção da SEAERJ organizou a programação de palestras e ventos:
Dia 06/12
Tema: Ecologia Urbana e Sustentabilidade - Arquiteto Adilson Roque; Tema: Resíduos
Sólidos - Engenheiro Civil José Henrique Penido. Mediador: Engenheiro Mecânico Sinval
de Oliveira.
Dia 07
Controle Sustentável das Enchentes - Engenheiro Civil Adacto Ottoni; Educação Ambiental - Arquiteta Cláudia Brack Duarte; Homenagem Medalha Afonso Eduardo Reidy - Arquiteto Júlio Cesar Pessolani Zavala. Mediador: Engenheiro Civil Haroldo Mattos.
Dia 08
Habitações Populares / Saneamento - Engenheiro Civil José Stelbgerto; Mobilidade - Arquiteta Simone Costa Rodrigues; Homenagem 50 anos da Geo-Rio. Mediador: Engenheiro Civil Haroldo Mattos.

Programação da 28a Caminhada e Corrida dos Engenheiros e Arquitetos - pág 27

A CASA DA ENGENHARIA
E ARQUITETURA PÚBLICAS
Quanto mais sócios, mais forte e representativa a entidade.
Associado, participe!
8 |
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Candidatos à Prefeitura
do Rio expõem ideias e
programas na SEAERJ

D

e forma democrática, coerente com a trajetória dos seus 81anos de existência, a SEAERJ
(Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro) ofereceu aos candidatos
à Prefeitura do Rio de Janeiro oportunidade para transmitirem aos associados e demais presentes
as ideias e programas para, em caso de vitória, implementá-los à frente do Executivo carioca nos
próximos quatro anos de mandato.
Assim, estiveram presentes no auditório Engenheiro Gastão Sengès, na Glória (Rua do Russel 1),
pela ordem de apresentação do tema: Os desafios e soluções para a Cidade do Rio de Janeiro:

Indio da Costa (29 de julho)

Carlos Osório (03 de agosto)

Marcelo Freixo (05 de setembro)

Alessandro Molon (08 de setembro)

Marcelo Crivella (20 de setembro)

SEAERJ Hoje
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Prefeito eleito Marcelo Crivella
visita a SEAERJ e assume
compromisso com a classe

O candidato Marcelo Crivella é recepcionado pelo Presidente da SEAERJ, Eng° Nilo Ovídio

E

m visita à SEAERJ, no dia 20 de setembro
de 2016, na condição de candidato
a Prefeito do Rio, o Senador Marcelo
Crivella expos suas principais propostas para
Cidade e demonstrou apreço e conhecimento da
importância da Engenharia e Arquitetura Públicas
na realização de uma boa administração para a
Cidade e seus cidadãos.

diálogo e as indicações técnicas de colegas para
os cargos estratégicos e de direção nas áreas da
Engenharia e Arquitetura Públicas.

Na ocasião, o Presidente da SEAERJ, Engenheiro
Nilo Ovídio Lima Passos, entregou ao candidato
uma carta com propostas para a administração da
Cidade, bem como as principais reinvindicações
da classe.
Em resposta, o agora Prefeito eleito Marcelo
Crivella, reafirmou, na sua condição de profissional
da área de engenharia, seus compromissos com os
servidores públicos e que seu governo priorizará o

Marcelo Crivella fala a associados, ao lado dos engenheiros
Nilo Ovídio e Luiz Alfredo Salomão

Veja a seguir, nas páginas 11 e 12, a íntegra da carta da SEAERJ
10 |
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Diretoria Assistencial promove visitas
do SEAERJ AMIGA e programação que
prioriza pensionistas e aposentados

O

SEAERJ Amiga, programa da
Diretoria Assistencial inserido
entre as prioridades da atual
Diretoria - gestão 2015-2017 -, realizou
visitas aos associados Arquiteto Julio
Cesar Pessolani Zavala, em Petrópolis, no
dia 16 de novembro/2016, e à Engenheira
Suzana Calihman, em Copacabana, no
dia 23 de novembro/2016.
As visitas, segundo a Diretora Assistencial
Arquiteta Antonina Avellar Lourenço,
objetivam levar aos associados que por
algum motivo - principalmente pela idade
-, deixaram de frequentar as atividades na
sede da SEAERJ. As visitas - comentou
-, têm deixado os associados felizes,
enquanto a todos que participam da
visita até emocionados pela forma com
que eles nos recebem.
O Arquiteto Zavala, com 88 anos, e há 51
anos sócio da SEAERJ, preenche parte
do seu tempo construindo maquetes de
casinhas que viram brinquedo para as
crianças. Profissionalmente, dedicou-se
à construção de maquetes nos escritórios
de arquitetura em que trabalhou.

A partir da esquerda, Antonina, Maria Izabel, Zavala e Maria Maidano

Estiveram visitando o Arquiteto Julio
Cesar, além de Antonina, a Diretora Sociocultural
Maria Isabel Tostes, a Conselheira Engenheira
Vilma Theresinha dos Santos e a Assistente
Social Maria da Glória Maidano.

Após sua aposentadoria, em 1991, passou a atuar
na SEAERJ junto aos associados aposentados
e pensionistas, sendo a precursora do trabalho
social, formalizado com reuniões semanais e a
seguir, mensais.

Sócia da SEAERJ desde 19 de março de 1965,
a Engenheira Suzana Calihman recebeu a visita
da SEAERJ Amiga dia 23 de novembro de 2016,
em Copacabana, estando presentes a Diretora
Assistencial Antonina, a Assistente Social
Maria da Glória Maidano e a Conselheira Vilma
Theresinha.

Sua vida é um exemplo de sabedoria, tanto na
vida profissional, como pessoal, pelo que foi
relatado na visita.

Antonina ressaltou que Suzana - Engenheira
Civil -, teve uma trajetória profissional dedicada
e eficiente, para a valorização da engenharia.

Ao final da visita, Suzana disse ainda, que o
grupo trouxe muita alegria, dizendo-se feliz,
sentindo-se lembrada e viva.

Disse que “o nosso encontro foi esperado com
alegria, após o contato telefônico com a amiga
Vilma com quem trabalhou por muitos anos”.

SEAERJ Hoje
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Vilma Therezinha, Antonina, Suzana e Maria Maldano

Outro evento realizado com êxito pela Diretoria
Assistencial foi o Bazar das Meninas no dia 09 de
novembro, na sede da SEAERJ (Casa das Máquinas).
Com finalidade social, o Bazar arrecadou fundos
para ajudar a creche do Outeiro da Glória.
A Diretoria Assistencial, em parceria com as
pensionistas da SEAERJ, comemorou o sucesso
do Bazar.
O sucesso do Bazar, segundo a Diretora Antonina,
advém da companhia das pensionistas interagindo
em um clima de total harmonia e alegria.
De acordo ainda com Antonina, esse é o segundo
ano do Bazar, que está se tornando tradicional em
novembro.
As pensionistas arrecadaram doações de roupas,
sapatos, bolsas, cds e acessórios femininos para
que pudessem realizar o evento.
De acordo com a representante das pensionistas,
Maísa, “fazemos o Bazar de Natal com muito
carinho para ajudar a creche do Outeiro da Glória”.
De acordo com Diretoria Assistencial, as reuniões
das pensionistas ocorrem regularmente na
primeira quarta-feira do mês.
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HABITAÇÃO NO BRASIL:
SITUAÇÃO ATUAL

A

Lei nº 601 de 1850, conhecida pela “Lei das Terras”, dá (é o marco referencial) início a ainda no
Século XIX, à situação que enfrentamos até hoje, sobre o uso e a ocupação do solo, com particular intensidade sobre o processo habitacional. No seu Art. 1º, a referida Lei determina “que a
única possibilidade da propriedade da terra no Brasil, era a compra” e com isso, deslegitimando a posse
e a ocupação. Em 1888, com Abolição da Escravatura, grandes contingentes de escravos libertos, não
podendo permanecer nas zonas rurais, se dirigem aos núcleos urbanos existentes em busca da sobrevivência.

Têm início a formação das cidades com um descompasso entre o crescimento populacional e a
necessidade de ordenamento público urbanístico. A formação da sociedade e das cidades
brasileiras, se iniciam com o impasse entre
o crescimento populacional e a produção habitacional. Ainda no Século XIX, é detectada a
formação de Cortiços, locais que segundo analistas, eram considerados foco de pobreza, moradias propícias à geração de violência, epidemias e vícios.

Entretanto, os ocupantes desse tipo de moradia
eram na verdade, pessoas carentes, com baixa
capacidade de aquisição de moradia. “Os Cortiços eram precariamente construídos, ou eram
imóveis com adensamento ocupacional que levavam às péssimas condições de vida e moradia subumana”, na opinião de pesquisadores”,
como Saule Junior.
A “reforma urbana higienista”, derivada do continente europeu, tinha como objetivo a constru-

PERFIL | Adilson Roque dos Santos
Arquiteto, Pós-graduação: Doutor em Ciência - Área de Concentração: Ecologia,
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - Tese: “Ecologia Urbana
de Plantas Nativas e Exóticas no Município do Rio de Janeiro”. Áreas de
Interesse: Ecologia Urbana: (relação entre sociedade e natureza, arborização
urbana, educação e consumo sustentável e urbanização e meio ambiente). É
sócio da SEAERJ desde 14/08/2002.
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“Entre os anos 1940 e 1960, ocorre no Brasil
um aumento significativo da população”.

Afonso Eduardo Heidy & Leonardo Finotti

ção de grandes vias e avenidas, implantação
de saneamento e tratamento paisagístico, para
atender aos reclames do novo direcionamento
industrial - a implantação da fábrica, exigia no
seu entorno imediato, a construção de moradias
para os trabalhadores tornarem a produção mais
eficiente e industrialmente viável.
Esse processo dá início à proibição de construção de moradias populares na cidade e as remanescentes (cortiços) são fechadas e até demolidas. Os contingentes, objetos dessas ações,
são expulsos para fora do centro da cidade indo,
consequentemente, ocupar ilegalmente as áreas
“livres” de encosta, inclusive, dando início à
favelização.
Entre os anos de 1940 e 1960, ocorre no Brasil
um aumento significativo da população. Ela passa de 40 milhões para 70 milhões de habitantes.
É com esse exponencial aumento da população,
que a demanda por habitação também dis-
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para. A urbanização consequente do processo,
salta de 31% para 45%, aumentando os assentamentos ilegais para atender a população de
baixa renda, já mostra sinais de estar fora de
controle governamental.
Constatada essa realidade, surge o SFH – Sistema Financeiro da Habitação criado pela Lei
nº 4.380/64, que tinha por objetivo possibilitar
a captação de recursos para o financiamento de
habitação, através de recursos do FGTS (Fundo
de Garantia de Tempo de Serviço) e poupança.
Os agentes privados (Construção Civil) lideravam a produção e venda para as classes média e alta. Já o outro seguimento de habitação
(classe baixa), era liderado por agências estatais
– Companhias Estaduais e Municipais de Habitação.
O autofinanciamento, entretanto, condição em
que o comprador tinha que provar sua capacidade de pagamento, foi o grande obstáculo para

| ARTIGO |

“A Carta Magna destaca a regularização
fundiária da propriedade”.
a população de baixa renda. Os programas de
financiamento privilegiavam os maiores salários. O sistema habitacional, também enfrentou
problemas com aqueles de faixas salariais mais
baixa. Nos anos 80 e 90, com a crise econômica
e a consequente perda salarial, a inadimplência
quanto as quitações das aquisições imobiliárias
de baixa renda se massifica, diminuído a recomposição financeira dos fundos de financiamento
habitacional.
Em 1970, a população brasileira já alcançava
a casa dos 90 milhões de habitantes e o consequente aumento da demanda por habitação
era um fato, sem falar nas ocupações ilegais. A
“moradia subnormal”, classificação que o IBGE
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
atribui aos imóveis ocupados pela classe de baixa renda, aumenta descontroladamente e com
ele, a falta de serviços básicos de infraestrutura e saneamento (água, esgoto, arruamento e
energia elétrica). O fato mais emblemático do
processo, foi a edição do Decreto-Lei nº 2.291,
de 21 de Novembro 1986, que extinguiu o BNH-Banco Nacional da Habitação criado pela Lei
nº 5.762 , 14 de Dezembro de 1971.

Mas a formação sócio-econômico-capitalista
brasileira desde sua origem, induziu a criação
de um mercado imobiliário excludente que
juntamente com os baixos salários, o aumento
da população e a consequente desigualdade
social, impôs a boa parte dos brasileiros a
impossibilidade de acesso à moradia.
Em 1988, com a população já alcançando 145
milhões de brasileiros, (75% segundo o IBGE,
já residindo em centros urbanos), uma mudança
relevante acontece; é a nova Constituição da
República, promulgada em 5 de Outubro que no
seu Art. 6º destinado a Política Urbana, já lista
a moradia entre os direitos sociais fundamentais
ao cidadão brasileiro.
A Carta Magna destaca a regularização fundiária através da função social da propriedade,
como política habitacional; o complemento foi
a Emenda Constitucional número 26, de 2000.
O Banco Mundial fez estimativa que da produção de 1 milhão imóveis habitacionais no Brasil,
apenas 300 mil imóveis eram “legais”, o restante
700 mil moradias eram ilegais.

Cruzada São Sebastião
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“No município do Rio, a maioria das ocupações ilegais
ocorre ao longo das encostas”.

Minha Casa, Minha Vida

Um fato muito importante que tem relação direta
com a questão da moradia em áreas “proibidas”,
foi a realização da ECO-92 (Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente), no Rio de
Janeiro. Esse evento possibilitou a ampliação do
debate sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade
inclusive, sobre a ocupação ilegal de áreas proibidas, àquelas definidas pelo Instituto Polis, que
são:
a) ÁREAS LOTEADAS E AINDA NÃO OCUPADAS: ocupações realizadas em espaços anteriormente destinados a outros fins, como construção de ruas, áreas verdes e equipamentos
comunitários ou, ainda, casas construídas sem
respeitar a divisa dos lotes;
b) ÁREAS ALAGADAS: aquelas localizadas em
aterramentos de manguezal ou charco; geralmente são terrenos de marinha, ou da União, em
áreas litorâneas:
c) ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL:
construções realizadas em margens de rios, mananciais, ou em serras, restingas, dunas e mangues;
d)  ÁREAS DE RISCO: moradias construídas em
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terrenos de alta declividade, sob redes de alta
tensão, faixas de domínio de rodovias, gasodutos e troncos de distribuição de água ou coleta
de esgotos.
No Estado do Rio de Janeiro, em função da condição geológica e da declividade do território,
a maioria das ocupações ilegais ocorrem nas
áreas descritas nos itens c e d. No próprio município do Rio, a maioria das ocupações ilegais
ocorre ao longo das encostas do Parque Nacional da Floresta da Tijuca, materializando assim,
as duas indisciplinas tratadas nos itens citados,
ou seja:
- Ocupação em Áreas de Preservação
Ambiental com retirada de cobertura vegetal;
- Ocupação de Área de Risco em função
da alta declividade.
Em 2001, mais precisamente em Julho, foi aprovada a Lei nº 10.257 (o Estatuto da Cidade), que
veio a regulamentar entre outras finalidades, os
artigos 182 e 183 da Constituição Brasileira que
tratam do Desenvolvimento Urbano e da legislação do Usucapião (“aquisição do domínio de
propriedade de imóvel urbano de até 250 m²
ocupado por cinco anos ininterruptos e sem
contestação”).
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“Proposta pela SEPURB uma política habitacional
baseada nas diferenças regionais”.
Esse instrumento legal, em que pese não ter alterado substancialmente o panorama da desigualdade habitacional no Brasil, trouxe esperanças e entusiasmo para os especialistas da área
habitacional, bem como para o ordenamento urbano brasileiro.
Em 1994, sob o governo Itamar Franco, a inflação na casa dos 46% (mês de Junho), é editado o Plano Real sob a gestão no Ministério
da Fazenda de Fernando Henrique Cardoso. As
atenções naquele momento eram para a estabilização da economia e as medidas tomadas, no
último ano de governo de Itamar Franco, tiveram
continuidade no governo do Sociólogo Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República
do Brasil no período 1995-2002.
Em 1995, o então eleito Governo FHC apresenta um relatório com diagnóstico da habitação
no Brasil. Aponta, principalmente, o déficit de
recursos destinados a financiamento de habitação, oriundo da queda na captação de recursos
para o FGTS e Poupança e políticas equivocadas
de destinação de recursos para a população de
baixa renda. A ação mais objetiva do processo
foi a extinção do Ministério do Bem Estar Social,
criando em seu lugar a Secretaria de Políticas
Urbanas (SEPURB), com vínculo ao Ministério
do Planejamento e Orçamento.

A meta era a SEPURB descentralizar programas
especiais de habitação, saneamento e infraestrutura para os estados, ficando a União com
a tarefa de normatização e controle através de
medidas provisórias, entre outros instrumentos
legais. Foi proposta pela SEPURB uma política
habitacional para o Brasil baseada nas diferenças regionais e na estratificação social e econômica dos brasileiros. Essa proposta originalmente, foi apresentada com vistas a Conferência de Istambul – Habitat II –, e tinha como meta
a universalização da habitação como direito de
todos.
O Governo Lula, além da Criação do Ministério
das Cidades, passa à história com um acervo de
medidas cujos resultados podem ser constatados através de números expressivos.
O outro aspecto importante da proposta foi o rebatimento na infraestrutura de mobilidade urbana e transporte, pelo fato da abrangência sobre
o uso e ocupação do solo.
Em 2003, assume o Governo do Presidente Luis
Inácio Lula da Silva e a partir daí, os programas
sociais estruturais para a camada mais necessitada da população brasileira são implementados
Os mais expressivos e que mudaram a vida de
milhões de brasileiros foram o aumento real do

Vila Operária Av. Salvador de Sá (D.Fed. Pereira Passos)
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“Em torno de 204 mil brasileiros não foram contemplados
com programa habitacional”.

Vila Operária Gamboa - Lucio Costa & Gregori warchavchik

Salário Mínimo, o Bolsa Família e o objeto principal desta análise: o Programa Minha Casa Minha
Vida. Este programa, segundo estatísticas aproximadas, atingiu a marca de construção de 2,4
milhões de unidades habitacionais para famílias
de baixa renda.
O investimento ultrapassou a marca dos R$ 270
bilhões de Reais e todo o território nacional foi
contemplado.

É provável que diante do exponencial aumento da
população nacional, hoje, em torno dos 204 milhões
de brasileiros, e considerando que muitos ocupantes
de áreas “proibidas” não foram contemplados com o
programa, a situação ainda mereça atenção especial
do poder público, sobretudo do município, que tem
a atribuição do controle do uso e da ocupação solo.
Mas o quadro dramático que enfrentávamos pelo
menos há 25 anos atrás, quanto à questão da habitação popular pode ter se amenizado.

Fotos-fontes: Arq.guia.com / www.pinteres.com / Skyscrape.city / www.minhacasaminhavida.gov.br / www.vitruvius.com.br

TERÇAS-FEIRAS NA SEAERJ

Às 17:30 horas, sempre uma palestra
sobre temas do momento. PARTICIPE!
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Comissão de Habitação da
Câmara de Vereadores: faltam
400 mil moradias no Rio

P

ara os integrantes da Comissão Especial
da Habitação e Direito à Moradia Adequada, da Câmara de Vereadores do Rio,
o déficit de habitações populares na Cidade do
Rio de Janeiro, de 350 mil, em 2009, já está
calculado em 400 mil, enquanto permanece o
slogan: “Tanta gente sem casa. Tanta casa sem
gente”.
Ao dar a informação, o presidente da Comissão,
Vereador Reimont, diz que “está tramitando na
Câmara oito projetos de lei que visam à implantação do programa Carioca Local; a ideia é promover a produção de unidades habitacionais no

entorno de estações de transporte de massa e
reduzir o processo de gentrificação no Centro
da Cidade, provocando o adensamento”.
Citando números, o Vereador lembra que, em
2009, o déficit de habitações populares na Cidade era de 350 mil casas. Desde então, foram entregues 77 mil unidades do Minha Casa, Minha
Vida, mas o déficit cresceu para quase 400 mil.
Dados mencionados por Reimont indicam que
é meta da Prefeitura, além das unidades entregues, seria contratar mais 19 mil unidades para
atingir100 mil moradias neste ano de 2016.

PERFIL | Reimont Luiz Otoni Santa Bárbara
Professor, bancário e teólogo; é mineiro e vive no Rio desde 1989. Em dois
mandatos como Vereador, criou 31 leis e tem 47 projetos de lei ainda em
tramitação. É autor, entre outras, das leis do Artista de Rua e do Orçamento
Participativo. Sob o lema Uma cidade para to@s, as principais bandeiras dos
seus mandatos são: Defesa do Estado Democrático de Direito, Educação,
Cultura, Comércio Ambulante, Transporte, Moradia e População em Situação
de Rua. Em 2016, foi reeleito.
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Foto: Ver. Reimont

Programa desvirtuado

Audiência Pública em 2015: “Vila Autódromo defende a Cidade para todos”, diz faixa

Ressaltou que a contratação não é da moradia
construída, pronta para morar e, sim, o início do
processo junto ao Ministério das Cidades para a
execução do programa Minha Casa, Minha Vida;
esse processo pode levar até três anos para a
entrega das chaves.
Explicou que “o caráter do programa foi desvirtuado, usado pela Prefeitura como suporte para
remoções”. Quando vimos isso - frisou -, criamos a Comissão de Moradia Adequada, que se
reúne mensalmente, visita assentamentos, recebe e encaminha denúncias e produz legislação.
De acordo com o último Dossiê Popular da Copa
e da Olimpíada (novembro de 2015) que o Vereador cita, o número de remoções na Cidade está
na casa dos 24.545; dessas, 6.606 têm relações
diretas com os megaeventos e 17.939 famílias
foram removidas com a alegação de estarem em
locais de risco.
Para o Vereador, “não é desse Governo promover obras de contenção de encostas e de eliminação do risco, visto a baixa execução orçamentária de ações voltadas para este fim; além das
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consequências da expansão da especulação
imobiliária, a Prefeitura vem contribuindo diretamente para a expansão do déficit habitacional”.
E ainda, “trabalhamos junto com os movimentos
de moradia, as comunidades removidas e a Defensoria Pública, em defesa de uma política que
dê conta deste grande problema do Rio, onde
milhares de famílias não têm o direito fundamental à moradia”.
Sem mencionar os números do orçamento da
Prefeitura do Rio para habitação em 2017,
Reimont ressalta que os investimentos da Secretaria Municipal de Habitação, em 2016, está
menor em R$31 milhões, quando comparado ao
previsto de 2015: R$663 milhões.
Esse montante - esclareceu -, está dividido entre
infraestrutura urbana e habitação urbana, sendo que essa última aloca apenas R$5 milhões,
menos de 1% do investimento total; a Prefeitura
alega que os R$5 milhões são referentes às contratações do Minha Casa, Minha Vida, e que a
sua realização é dada de forma com recursos do
Governo Federal.
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“A Comissão de Moradia iniciou as atividades em 2011”.

Ao referir-se aos projetos do programa Carioca
Local que tramitam na Câmara de Vereadores,
Reimont fez menção às mudanças que ocorrem
na Zona Portuária: “a população local foi sendo
desviada da região do porto, uma área que busca atrair o grande capital; assim, aumentou-se
ainda mais o número de imóveis vazios”.
“E com o cenário atualmente recessivo do mercado imobiliário, a Prefeitura resolveu criar este
programa junto à elaboração do Plano de Habitação de Interesse Social da Região do Porto”,
deixou claro.
Dentre as várias medidas citadas no processo de
mudança, segundo o Vereador, “destacam-se a remissão do IPTU e ISS para interessados na recuperação dos imóveis vazios, eliminando algumas
exigências, como a substituição de janelas por claraboias, aproveitamento de mezaninos e outros, e a
criação de uma imobiliária social, que contará com
um Fundo Especial, tudo isso gerido dela CDURP

(Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto), que tem o seu capital aberto, tendo
garantido a Prefeitura como majoritária.
O Vereador fez questão de esclarecer que a Secretaria Municipal de Habitação “não está envolvida no processo de elaboração do programa
Carioca Local, já que é a CDURP que está à
frente desse programa”. Por isso, frisou: “Estranha-se que um programa que altere questões
voltadas para a habitação não passe pela Secretaria”.
A Comissão Especial da Habitação e Direito à
Moradia Adequada, iniciou as atividades em
abril de 2011. E por integrar as Comissões Permanentes (regimentais) da Câmara de Vereadores, essa Comissão precisa ser renovada
anualmente. Além do presidente Reimont, tem
como Relator o Vereador Rafael Aloísio Freitas
e Membros: Eduardão, Rosa Fernandes e Willian
Coelho.

Constam das ações da Comissão de Habitação:
 Realização de audiências públicas, tanto na Câmara como nos bairros;
 Atuação junto à Defensoria Pública e comunidades impactadas por remoções, como
Vila Autódromo (foto), Indiana, Morro da Providência, Horto e Vila Harmonia;
 Luta para que a Prefeitura cumpra a Lei Orgânica Municipal, que proíbe remoções em
casos que não sejam em páreas de risco;
 Combate à especulação imobiliária e à degradação ambiental causada por esta especulação;
 Debate sobre o Plano de Habitação de Interesse Social do Porto, interface com a Comissão de Habitação e Assistência Técnica do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ); e
 Luta contra a extinção do Núcleo de Terras e Habitação (NUTH), da Defensoria Pública, que oferecia assistência jurídica integral e gratuita para comunidades ameaçadas
de remoção.

SEAERJ Hoje

| 23

| HABITAÇÃO |

Petrópolis aguarda a
conclusão de 746 unidades
habitacionais enquanto
regulariza situação fundiária
de 3.169 moradores

E

m balanço da atual situação habitacional
de Petrópolis - cidade da Região Serrana
do Rio de Janeiro, das que mais sofreram
com as fortes chuvas de 2011 e que em outubro
deste ano voltou a ter escorregamentos em áreas
de risco -, o Secretário de Obras e Habitação, Almir Schmidt, esclarece que a construção de 746
unidades do empreendimento Vicenzo Revetti I,
II, e III, do Programa Minha Casa, Minha Vida encontra-se paralisada desde de 2015. A Prefeitura
aguarda nova contratação para a conclusão dos
servidos realizados em 15%.

O Município de Petrópolis, nos últimos anos, vem
sofrendo constantemente com as fortes chuvas
que a cada ano causam deslizamentos, inclusive,
com vítimas fatais e deixando um número cada
vez maior de famílias desabrigadas e sem horizontes, frisa o Secretario Almir Schmidt.
Lembra que, a partir do ano de 2001, após fortes chuvas que deixaram 50 mortos e mais de 660
famílias desabrigadas, a Prefeitura de Petrópolis
instituiu o programa Aluguel Social, porém em número menor que a demanda exigia.

PERFIL | Almir Schmidt
Secretário de Obras, Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura
Municipal de Petrópolis (RJ); é professor com habilitação em Química. Foi
Superintendente de Esportes e Lazer no governo Fadel. No governo do Prefeito
Rubens Bomtempo, foi Chefe de Gabinete, Secretário de Meio Ambiente e de
Planejamento.
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Unidades habitacionais inacabadas na Estrada Silveira da Mota - KM 2,5 - Bairro Posse em Petrópolis

Com o lançamento do Programa Minha Casa, Minha Vida, em 2009, - enfatiza -,vislumbrou-se a
possibilidade de atender a essas famílias que perderam seus imóveis e a tantas outras que se encontram com seus imóveis interditados, mas que
continuam morando nas áreas de risco por falta
de alternativa. Atualmente, cerca de 400 pessoas
ainda dependem do Aluguel Social.

Acrescenta-se a este grande investimento, o compromisso da instalação de equipamentos de saúde, educação, assistência social, transporte público e infraestrutura viária nesses locais: empreendimento da Vicenzo Rivetti - abertura de rua para
acesso ao Condomínio I; infraestrutura da Estrada
da Chácara; no bairro Caetitu - a infraestrutura da
Rua Luiz Gomes da Silva.

Segundo Schmidt, o Município conseguiu a contratação pelo Programa Minha Casa, Minha Vida
– Faixa-1, o empreendimento Vicenzo Rivetti I, II e
III, com a construção de 746 unidades habitacionais. A obra foi iniciada, mas em 2015 foi paralisada, com cerca de 15% dos serviços concluídos.
A alegação da Caixa Econômica Federal (CEF),
conta o Secretario, é de a empresa responsável
pela execução da obra comunicou não ter mais
interesse e condições de continuar no canteiro de
obra. “A obra está paralisada até o momento e
aguardamos definição de nova contratação para
prosseguimento”, diz Schmidt.

E ainda assim, frisa o Secretário de Obras e Habitação, até hoje nenhum contrato foi liberado pelo
Ministério das Cidades. O Município - lembra -,
está construindo 72 unidades habitacionais na
Posse, pelo programa Somando Forças, parceria
com a Caixa Econômica Federal e Governo do Estado do Rio de Janeiro; em outubro de 2016, foram
entregues as primeiras 24 unidades. No mesmo
local, mais 72 unidades estão sendo construídas
pela CEHAB/RJ.

O Secretário de Obras e Habitação frisa ainda que
logo após iniciar a gestão, a Prefeitura de Petrópolis teve a promessa da Presidente Dilma - ainda
Presidente da República -, de que a Cidade seria
contemplada pelo programa Minha Casa, Minha
Vida, e que caberia ao município liberar o terreno,
o que foi realizado: Desapropriamos terrenos, fizemos projetos básicos, conseguimos as licenças
e chegamos a licitar as obras.

As ações de Regularização Fundiária em diversas
comunidades da Cidade foram retomadas com
grande produtividade e êxito. O Secretário dá os
números: no Condomínio Sergio Fadel, foram entregues a 59 famílias documentos de posse do imóvel; Vila São José, entregues documentos de propriedade para cerca de 120 famílias; Olho de Águia
- iniciada a regularização de cerca de 90 famílias.
E ainda: no Alto da Derrubada - iniciada a regularização com auto de demarcação urbanística,
Continua na página 28
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Temas sobre água predominam na
programação da SEAERJ no semestre

O

At é ag o ra, u m no vo sóci

tema ÁGUA - preocupação inclusive de
organismos internacionais como a ONU -,
foi enfatizado no segundo semestre deste ano, em que a Direção da SEAERJ - gestão
2015-2017 -, proporcionou aos e aos associados e aos seus convidados palestras técnicas
desenvolvidas por especialistas de diversas áreas do conhecimento.

água, apresentada por Fábio Ferro.

Temas abordados: Acessibilidade e Mobilidade
Urbana - a Nova NBR 9050; O Projeto VLT Carioca e seu Sistema de Alimentação pelo Solo;
Nós Nos Conhecendo - Cedae; Saneamento e
Drenagem Urbana; Estrada de Ferro Campos do
Jordão; 50 anos de Arquitetura; O Impacto da
Reforma da Previdência no Serviço Público Estadual; Mediação no Cotidiano dos Profissionais
Liberais e Empresariais; e Dessalinização e Geração de Energia.

127&,$6 3529,'(1&,$6

Por que aproveitar as águas das chuvas; Quais
os benefícios e as vantagens? Como usar essas
águas; Quando usar as águas das chuvas? O que
existe de equipamentos? Estas foram questões
abordadas em uma das palestras apresentadas
aos associados pelo Engenheiro Civil Leonardo
Nogueira no dia 22 de novembro/2016. Com a
mesma temática, aconteceu no dia 18 de outubro/2016 a palestra: Medição individualizada da

Acessos ao “Site” da
SEAERJ

Recorde de Acessos
Ago 2013
Jul 2013
Jun 2013
Mai 2013

SEAERJ trabalhan

Com divulgação prévia no informativo digital
FIQUE SABENDO, além dessas palestras, no
primeiro semestre de 2016, outras 19 aconteceram, sempre às terças-feiras, às 17:30 horas.
PARTICIPE!

3749
3614
3611
2906

************

Convênio SEAERJ/COPPE
A SEAERJ e a COPPE/UFRJ
farão uma pesquisa para
avaliar os assuntos de maior
interesse da engenharia,
objetivando elaborar um
curso de pós graduação.
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Na ART do CREA ponha

Espetacular! Em 50 dias entraram para SEAERJ 50 no- Faça
vos sócios.
Edito
Média de um sócio por dia. pe. In
dia o
************
telefo
Aniversariante do Mês

O bolo e o almoço do ani-

SEAERJ Hoje

| 27

| HABITAÇÃO |
entregue documento preliminar para cerca de 200
famílias; Cantinho da Esperança - iniciada a regularização com auto de demarcação urbanística entrega de documento preliminar para cerca de 200
famílias; Morro da Oficina - acompanhamento do
projeto de regularização - programa papel passado -, para cerca de 600 famílias.
A Prefeitura também prioriza as regularizações
fundiárias nos locais: Estrada da Saudade - acompanhamento do Projeto PAC - Saudade, envolvendo cerca de 500 famílias; Conjunto Petrónto

Habitacional Castelo São Manoel - iniciada a regularização para cerca de 200 famílias; Morro do Gavião - iniciada a regularização para cerca de 100
famílias; Vale do Carangola - iniciada a regularização para cerca de 400 famílias; Madame Machado
- iniciada a regularização para cerca de 600 famílias, onde já foram entregues, aproximadamente,
200 documentos de posse.
No Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti, foi iniciada a regularização, entregue documento preliminar para 100 famílias.

Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamento
vistoria área no bairro Quitandinha
mente ocorre, não no pico da chuva, mas algumas horas depois, exatamente como foi observado, pois no momento da ruptura não extava chovendo, explica a Geóloga Aline Freitas da Silva,
Diretoria de Geologia e responsável pelo NADE/
DRM-RJ.
Ressalta que o alto poder de destruição do material mobilizado (rochas, solo e árvores) é dado em
função do grande volume deslocado de rocha e a
declividade acentuada do terreno.
Escorregamento na Rua Uruguai, Bairro Quitandinha,
mata duas pessoas.

E

m caráter extraordinário por se tratar de atuação emergencial, o Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos (NADE), do Serviço
Geológico do Estado do Rio de Janeiro, devido as
chuvas de 12 a 17 de novembro, esteves no bairro
Quitandinha (Rua Uruguai) onde deslizamentos da
encosta vitimaram dois moradores, devido a queda de blocos e de lascas rochosas, considerados
resultantes de processos erosivos.

Os aspectos geológico-geotécnicos, tais como:
grau de faturamento das rochas; interseção dos
sets de fratura, abertura e espaçamento das fraturas; existência de depósitos de tálus na base da
encosta; existência de luscas, blocos e matacões
rochosos instáveis; e, especialmente, considerando as moradias a jusante, o risco remanescente é
muito alto. Por isso, o NADE/DRM-RJ ressalta a
importância da demarcação da área de risco.

Nos dias 15 e 16 de novembro/2016, o NADE/
DRM-RJ foi acionado para dar apoio técnico à Defesa Civil de Petrópolis na avaliação do risco remanescente dos casos mais graves e complexos,
principalmente na delimitação da área de risco remanescente.
Segundo os técnicos do NADE/DRM-RJ, ocorreu
na região do acidente escorregamento planar de
lascas e blocos rochosos em função da poro-pressão imposta na fratura da rocha.
A deflagração de um processo como este comu-
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Geóloga Aline Freitas vistoria com Defesa Civil (Ricardo
Branco) deslizamento no bairro Quitandinha, em Petrópolis
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Municípios serranos atuam
para habitação tornar-se
realidade

S

a Secretaria de Obras, procuram aperfeiçoar as
áreas municipais de planejamento e projetos em
busca de soluções mais rápidas e definitivas visando programas habitacionais .

Para solucionar demandas na área habitacional,
os Secretários de Obras, Defesa Civil e Habitação interagem com autoridades estaduais, como

Ao custo de R$3,202 milhões, a construção de
uma ponte com 60 metros de comprimento e
11,30 metros de largura é fundamental para viabilizar a construção de 250 unidades habitacionais em Águas Claras, no Município de São José
do Vale do Rio Preto. A Prefeitura adquiriu área
do sitio São Guido, mas para melhorar o acesso

ão José do vale do Rio Preto depende de
ponte para viabilizar a construção de 250
unidades populares; Nova Friburgo ainda
tem de usar 35 sirenes para alertar moradores
de áreas de risco; Teresópolis não consegue
usar imóveis na Fazenda Ermitage à espera de
construção de passarela e passagem subterrânea que dê segurança aos futuros moradores.

Arquiteto Guilherme Corrêa de Sá Pereira, prefere casas em Águas Claras

SEAERJ Hoje
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Ponte em construção na Estrada Silveira da Mota (RJ-134) dará acesso a conjunto habitacional

aos futuros moradores, ponte sobre o rio Preto encontra-se em construção desde o km 23
da Estrada Silveira da Mota como é conhecido
trecho da RJ-134, em São José do Vale do Rio
Preto.
O Secretário de Obras Públicas, Urbanização
e Transportes, Arquiteto Guilherme Corrêa de
Sá Pereira, tem esperança de que a ponte fique
pronta ainda este ano, essencial à concretização das habitações previstas desde 2011, ano
das fortes chuvas na região serrana.
O modelo de habitação – se casas ou bloco de
4 andares, com o total de 16 apartamentos, está
por ser decidido. Mas se dependesse exclusivamente do Arquiteto Guilherme Corrêa, seriam
construídas casas, mais da cultura da região e
dos moradores do município que tem uma população de quase 21 mil habitantes.
Em Teresópolis, devido à dimensão do acidente
natural em janeiro de 2011 afetando 80 localidades, a Prefeitura buscou parceria dos Governos
federal e estadual para as obras de reconstrução.
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No plano habitacional, a Prefeitura esclarece
que o conjunto habitacional Fazenda Ermitage,
às margens da BR-116 (Rio-Bahia) depende da
conclusão de passagem subterrânea de pedestres e da construção de viaduto, obras de responsabilidade do Governo do Estado.
Das 1.600 unidades destinadas às vítimas das
chuvas, foram entregues em abril desde ano
700. Enquanto o conjunto habitacional não é
concluído, o Governo estadual paga aluguel social a cerca de 1.600 famílias e o município a
cerca de 700.
As construções de infraestrutura para dar garantia aos futuros moradores do Ermitage é exigência do Ministério Público.
Em Nova Friburgo, os números divulgados pela
Secretaria de Comunicação Social mostram que
foram entregues quase a totalidade das 2.337
unidades habitacionais programadas.
Faltam ser concluídos, no entanto, 220 apartamentos no Condomínio Nova IX. Nos outros condomínios Terra Nova, localizados no Distrito de

| HABITAÇÃO |
Conselheiro Paulino, já foram entregues 1.960
apartamentos, enquanto que no bairro Floresta foram entregues 96 casas e no Parque das
Flores 61. No aluguel social 122 famílias estão
recebendo a ajuda.

Os conjuntos habitacionais - esclarece -, também receberam obras de infraestrutura em área
de 136 mil metros quadrados. Foram realizados
serviços de terraplanagem, drenagem , contenção de encostas e reforço do solo.

Foto: Prefeitura de Teresópolis

A Prefeitura esclarece que cada um dos apartamentos possui sala, dois quartos, cozinha e

área de serviço, em uma área construída de 43
metros quadrados.

Conjunto Fazenda Ermitage depende de melhorias dos acessos para utilização

HABITAÇÕES POPULARES: BALANÇO
Dados da Secretaria Estadual de Obras menciona que os governos federal e estadual estão construindo 4.707 unidades habitacionais para desabrigados pelas
enchentes na Região Serrana:
-

2.337 em Nova Friburgo (2.117 entregues)
1.600 em Teresópolis
50 em Petrópolis (já entregues)
158 em Areal
222 em Bom Jardim (28 entregues)
150 em Sumidouro
190 em São José do Vale do Rio Preto (10 já entregues)

SEAERJ Hoje
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É impossível encarar a
questão da moradia popular
apenas com a criação de
conjuntos habitacionais

“

O cenário que se apresenta no setor da habitação social revela que o espaço urbano
ocupado por comunidades carentes, já consolidadas e por antigos núcleos residenciais,
devem também ser alvo da atuação do Estado”.

Ao externar esse conceito em análise exclusiva para
SEAERJ HOJE, o Engenheiro Thadeu Galvani frisa:
Ao longo de 53 anos de história, a Cehab-RJ já
construiu mais de 200 conjuntos habitacionais, beneficiando milhares de famílias com a casa própria.

Em área conquistada com a demolição do presídio Frei Caneca, em rua do mesmo nome no bairro do Estácio, a
CEHAB construiu os condomínios Zé Keti e Ismael Silva para 998 moradores, inteiramente ocupados.
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“Famílias viviam em Área de Preservação Permanente”.

Atualmente, as políticas públicas desenvolvidas pela Companhia vão além da construção de
imóveis. Deste modo, trabalha em três grandes
frentes: na construção de unidades habitacionais
em várias Regiões do Estado; na recuperação e
reforma de conjuntos populares já deteriorados
pelo tempo; e na urbanização de comunidades.
Desde 2007, já foram investidos em torno de R$
1 bilhão em obras, informa Galvani.
Construção de Unidades Habitacionais
Atualmente, é impossível encarar a questão da
moradia popular apenas com a criação de conjuntos habitacionais. É fundamental pensar na infraestrutura urbana, necessária ao bem-estar da
população. Sob este ponto de vista, os projetos
incluem itens como sistema viário, sanitário, pavimentação, redes pluviais, além da instalação de
equipamentos sociais, como creches, escolas,
praças, áreas de lazer e esportivas e unidades
habitacionais adaptadas para portadores de necessidades especiais.
Nos últimos anos, a Cehab-RJ construiu conjuntos habitacionais em diversas regiões do Estado, destinados a famílias com renda de zero a
três salários mínimos.
No Centro-Sul, no município de Comendador
Levy Gasparian, foram erguidas 77 imóveis, em
dois núcleos residenciais, sendo um com 25 e
outro com 52 casas. Em Três Rios, a Companhia construiu 426 moradias no bairro Habitat e
urbanizou o bairro vizinho já existente, com 400
casas, beneficiando 826 famílias. Em Sapucaia,
são 64 apartamentos construídos.
Aperibé, no Noroeste Fluminense, recebeu 170
imóveis. No Médio Paraíba, Piraí ganhou 27 novas casas, Barra do Piraí, outras 12 e Porto Real,
27. Em Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos,
são 90 unidades.
Na Região Norte, no município de Campos dos
Goytacazes, 138 famílias receberam suas casas.
Em Conceição de Macabu, 160 apartamentos e
30 casas foram construídas. Com este projeto, a
Cehab-RJ recebeu o Selo de Mérito concedido

pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes
Públicos de Habitação – ABC – pela política das
melhores práticas para grupos urbanos com menos de 50 mil habitantes.
Em Cantagalo, na Região Serrana, 14 unidades
habitacionais foram erguidas. No Rio de Janeiro, Santa Cruz ganhou uma Vila da Melhor
Idade, com 30 casas. Em Duque de Caxias, na
Vila Esperança, mais 53 imóveis e serviços de
urbanização que beneficiaram 1.300 famílias. E
no Centro da Cidade, um projeto reformou e recuperou dois imóveis preservados pela Lei do
Corredor Cultural e construiu 09 apartamentos,
contribuindo com a revitalização e ocupação daquela localidade.
Em parceria com o Governo Federal, por meio
do Programa Minha Casa, Minha Vida, foram
construídas um total de 3.254 unidades habitacionais, sendo: em Barros Filho, o conjunto
Haroldo de Andrade com 1.260 apartamentos.
Na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, são 996
imóveis no empreendimento Itamar Franco. No
bairro do Estácio, no terreno onde funcionava o
presídio Frei Caneca, foram erguidos os conjuntos Zé Keti e Ismael Silva com um total de 998
apartamentos. A Cehab realizou também a implosão do Complexo Penitenciário, liberando a
área e permitindo a execução da obra.
Podem se somar a estes dados, os 248 apartamentos construídos pela Cehab-RJ no Morro
do Preventório, em Charitas, Niterói. Eles foram
ocupados por famílias que viviam em área de
preservação permanente naquela comunidade.
Este conjunto habitacional faz parte de um grande programa de urbanização da área, onde foram
realizadas obras de contenção e estabilização de
encostas, melhoria e ampliação da rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário, implantação de sistemas de drenagem de águas pluviais, pavimentação de vias, travessas e rampas e
melhoria da iluminação pública. Por este projeto,
a Cehab-RJ recebeu prêmio de Melhores Práticas
da Caixa  (CEF) e Selo de Mérito da ABC .
Hoje, nossa frente de obras atua na construção de mais 872 imóveis em Petrópolis, Laje do
SEAERJ Hoje
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“Programa de Recuperação abrange 22 conjuntos”.

Muriaé, Pinheiral, Carmo, Duque de Caxias, Porciúncula, Barra do Piraí, Itatiaia e Japeri.
A questão da proteção ambiental e do meio
ambiente também está presente em programa
criado pela Companhia. O primeiro conjunto habitacional com itens de sustentabilidade a ser
construído com recursos estaduais foi projetado
pela Cehab-RJ.
Numa parceria com a GIZ – Agência de Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, os engenheiros, arquitetos e assistentes
sociais participaram de Ciclo de Capacitação
em Projetos de Sustentabilidade Energéticas
em Habitação de Interesse Social. Com estes
conhecimentos e com a expertise adquirida em
projetos da Cehab-RJ, os técnicos da empresa
elaboraram estudo para utilização de energias
renováveis, como sistemas de aquecimento solar e fotovoltaico.
O Conjunto Habitacional Fonte Santa III, em Teresópolis, Região Serrana, será composto de quatro
blocos, com um total de 128 apartamentos, destinados a famílias de baixa renda. A ideia é que, baseado nesta experiência, outros projetos sustentáveis sejam desenvolvidos no Estado adicionando
novos elementos de sustentabilidade, tais como
aproveitamento de água de chuva, dispositivos
economizadores de energia e hortas comunitárias.
Programa de Recuperação de Conjuntos
Habitacionais
O Programa de Recuperação de Conjuntos atua
em mais de 120 núcleos habitacionais, beneficiando cerca de 200 mil moradores, com investimento estadual de aproximadamente R$ 240 milhões. Atualmente, 22 conjuntos estão recebendo recuperação de revestimento, de telhados,
caixas d’água e cisternas e pintura de fachadas.
Muitos dos empreendimentos, já reformados,
ganharam também pintura de muros, reforma de
calçadas, construção ou recuperação de quadras poliesportivas e paisagismo.
Os núcleos residenciais selecionados para o
Programa foram construídos há muitos anos.
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Alguns, com mais de 50 anos de existência, nunca havia passado por nenhum tipo de recuperação. Os serviços executados são de alto custo
e as famílias não teriam condições de executá-los. Melhora a qualidade de vida, integrando a
comunidade e valorizando os seus imóveis.
Um dos grandes destaques do Programa é o
conjunto Prefeito Mendes de Moraes, o Pedregulho, marco da arquitetura moderna brasileira,
projeto do arquiteto Affonso Reidy, construído
nos anos 50. O conjunto, que recebeu investimento estadual da ordem de R$ 46 milhões, passou por um minucioso trabalho de restauração e
de recuperação estrutural. Atualmente, este empreendimento está em processo de tombamento pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e protegido pelo Inepac
(Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) e já é
tombado pelo IRPH (Instituto Rio Patrimônio da
Humanidade). Todas as intervenções realizadas
foram aprovadas por estes órgãos.
Os números do Pedregulho impressionam: são
328 apartamentos, 1.700 moradores, 580 janelas em 270 metros de extensão. Um dos maiores
desafios encontrados pelos técnicos foi que, por
ser um empreendimento tombado, a restauração
teve que obedecer ao projeto original. Ocorre que,
em alguns pontos, houve a necessidade de adaptações. Um exemplo é a troca das esquadrias.
Quando o conjunto foi construído, elas eram de
madeira. Muitos moradores do local já mudaram
para as de alumínio e não queriam o material antigo. Foram confeccionadas, então, esquadrias
de alumínio com o mesmo desenho que as de
madeira e pintadas na cor original. O canteiro de
obras contou, ainda, com uma oficina de restauro
para as peças de madeiras e o projeto ainda incluiu a fabricação, sob encomenda, dos cobogós
(peças vazadas que permitem maior ventilação e
luminosidade nas partes comuns do prédio).
O conjunto conta ainda com painéis de azulejos
dos artistas plásticos Cândido Portinari, Anísio
Medeiros, e paisagismo de Roberto Burle Marx.
O local recebe, anualmente, a visita de cerca de
cinco mil pessoas, entre arquitetos, engenheiros, estudantes da área e turistas.
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“70 mil pessoas beneficiadas com melhorias”.

Programa de Urbanização
Este Programa tem por objetivo proporcionar condições de moradia digna a famílias que há décadas vivem em comunidades já consolidadas, sem
os serviços básicos de infraestrutura. É preciso
encarar de frente que grande parte da população
destas áreas convive com esgoto a céu aberto,
falta d’água e outros problemas estruturais, correndo o risco de contrair doenças, que poderiam
facilmente ser evitadas com saneamento básico.
Este trabalho restaura a dignidade dos moradores e contribui, indiretamente, com a diminuição
da procura por postos de saúde e hospitais.
No Programa de Urbanização de comunidades
existentes, além do Morro do Preventório, outras
localidades já receberam obras de infraestrutura,

tais como sistema de esgotamento sanitário
com estação de tratamento de esgoto, drenagem e viação. São elas: Alto Chalé, em Mesquita; bairros Carmo, São Francisco e Jardim São
Miguel, em Queimados; Fontella, no Recreio dos
Bandeirantes; e Rio das Pedras, em Jacarepaguá. São aproximadamente 70 mil pessoas beneficiadas com as melhorias.
Atualmente, a Cehab-RJ realiza obras de infraestrutura de urbanização, em Itaboraí, com investimento do Estado de cerca de R$ 110 milhões. Os serviços executados compreendem
pavimentação, drenagem, instalação de redes
de água e esgoto, calçamento, construção de
estação de tratamento de água e esgoto, viação,
cisterna, castelo d’água, nos bairros de Cabuçu,
Curuzu e São José.

Conjunto Residencial Zé Keti, na Rua Frei Caneca (Estácio)
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Fiperj quer voltar ao primeiro
lugar na pesca no Brasil
como foi no passado

I

nserir pescadores e aquicultores em políticas públicas, fomentando ações em prol do
desenvolvimento do setor. O objetivo é fazer
com que o cenário atual da pesca consiga atingir
o posto de 1º lugar no Brasil, como era no passado. Trazer de volta os investimentos e fábricas
de beneficiamento de pescado, que foram substituídas pelo setor off-shore, que empregavam
centenas de pessoas e que, hoje, devido a crise,
se encontram desempregadas. Além disso, superar os desafios de setor aquícola para melhor
aproveitamento do potencial do RJ. Promover
pesquisa (novas tecnologias) e assistência técnica continuada, visando aumento da produção
de pescado cultivado.
Assim foi como o Presidente da Fiperj (Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro), Sebastião Rodrigues, definiu a missão e
o objetivo da instituição, ao responder uma das

indagações feitas pela SEAERJ no projeto Nós
Nos Conhecendo.
Considerou a iniciativa da SEAERJ de promover
o ciclo de palestras “como de extrema importância, uma vez que promove o esclarecimento
à população do RJ sobre a atuação dos órgãos
públicos e seus serviços prestados, além do intercâmbio de informações entre as diferentes
instituições públicas que o projeto facilita”.
Sobre o atual perfil da Fiperj, o advogado e especialista em gestão pública, esclareceu que a
Fundação é “a única instituição que atua, há
29 anos, na pesquisa aplicada (voltada ao atendimento das demandas do setor produtivo), fomento e extensão pesqueira e aquícola, além do
monitoramento da atividade pesqueira. Está estabelecida em 12 municípios e possui 02 unidades de produção de formas jovens de tilápia, 01

PERFIL | Sebastião Rodrigues Pinto Neto
Foto: Fernando Alvim

Advogado formado pela Universidade Santa Úrsula, pós-graduado em
Administração Pública. Foi Subsecretário e Secretário de Transportes do
Estado do Rio de Janeiro; Presidente da Rio Trilhos e Subsecretário de Estado
de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca. Atualmente é Diretor
Presidente da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, órgão
vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento
e Pesca.
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Experimento testa formulação de ração para truta em fazenda aquícola

estação de pesquisa e 01 laboratório de amostragem biológica e sanidade animal”.
“Nos anos de 2015 e 2016 superamos 16 mil
atendimentos”, quando acrescentou os dados
financeiros da Fundação: orçamento em, 2016:
R$2.396.200,00; porém, em virtude de dois contingenciamentos, os custos de manutenção, até
novembro/2016, foram de R$325.544,00.
Segundo o presidente da Fiperj, “a atividade
pesqueira movimenta, diretamente, pelo menos,
R$340 milhões, equivalentes a 100 mil toneladas de pescado por ano; produção aquícola gira
em torno de 1.370 toneladas, equivalentes a
R$14,400 milhões”.
No que tange ao número de servidores, Sebastião Rodrigues frisou que a Fundação conta com
97 servidores efetivos: pesquisadores, analistas
de recursos pesqueiros, extensionistas e técnicos de laboratório. São 36 mestres e 19 doutores nas áreas de Ciências Biológicas, veterinária, Zootecnia, Engenharia de Pesca, Engenharia
de Aquicultura e Oceanografia.
Com esse corpo técnico, o presidente da Fiperj
afirmou que estão em andamento pesquisas relevantes para o setor, como utilização de novos
ingredientes e formulações de dietas específicas
para organismos aquáticos; novas formas de

arraçoamento e desenvolvimento de técnicas
para viabilizar a produção de formas jovens com
qualidade e regularidade. Vale ressaltar - frisou -,
que o pescado ofertado ao consumidor poderá
ganhar muito em qualidade com a aplicação dos
resultados dos estudos em desenvolvimento na
área de higiene, processamento e desenvolvimento de novos produtos de valor agregado.
Considerou importante e fundamental também
que os órgãos públicos dialoguem ente si: A
Fiperj possui articulação com os órgãos federais
e estaduais que normatizam as atividades pesqueiras e aquícolas no Estado do RJ para auxiliar os pescadores e aquicultores no processo
de regularização da atividade.
Para o desenvolvimento de suas pesquisas acrescentou -, a Fundação possui diversas parcerias com instituições públicas e privadas de pesquisa, nacionais e internacionais, promovendo o
frequente intercâmbio de conhecimento. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro - Faperj, por exemplo, é financiadora de
vários projetos desenvolvidos na Fundação.
“Através de termos de cooperação técnica, dialogamos com vários municípios com o objetivo
comum de assistência às cadeias produtivas da
pesca e da aquicultura”, acrescentou.
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“A Fiperj articula políticas públicas para o setor pesqueiro”.

Como meta, a Fiperj busca a capacitação contínua do corpo de servidores para aprimoramento do atendimento aos pescadores e aquicultores do RJ, observando-se as diferentes vocações regionais; são objetivos ainda, estabelecer parcerias
para promover o monitoramento
pesqueiro nos municípios; desenvolvimento de sistemas pesqueiros
mais eficientes; estimular pesquisa
e desenvolvimento de tecnologias
para impulsionar a cadeia produtiva
aquícola; e promover a produção
responsável de pescado, ressaltou.
Em relação ao histórico, destacou
Fornecimento de formas jovens de tilápias (fomento à psicultura continental)
que a Fiperj é o órgão do Governo
do Estado do Rio de Janeiro fundado em 07-10-1987, pela Lei Nº 1202, que tem
a missão de promover o desenvolvimento susde Administração e Finanças e Diretor de Pestentável da aquicultura e pesca fluminense, gequisa e Produção); Diretoria de Administração
rando e difundindo informações e tecnologias,
e Finanças: Coordenadoria Financeira; Coordearticulando e consolidando políticas públicas
nadoria Administrativa; Diretoria de Pesquisa e
para o setor, em benefício da sociedade. Atua
Produção: Coordenadoria de Pesca; Coordenaem todos os municípios onde se desenvolvem
doria de Aquicultura; Coordenadoria de Extenas atividades pesqueiras e aquícolas.
são.
Constam da estrutura e organograma da Fiperj:
Diretoria Executiva: (Diretor Presidente, Diretor

Contato disponível em: http://www.fiperj.rj.gov.
br/index.php/estrutura/organograma

Associados,
indiquem
novos sócios
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DRM/RJ DEFENDE ser Serviço
Geológico do Estado do Rio e
dispor de autonomia financeira

O

Departamento de Recursos Minerais do
Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) pretende ser um órgão reconhecido como
de referência para todos os assuntos que tratem
do Setor Mineral do Estado, bem como da área
de Geologia e de todas as suas atribuições. Pretende ser um órgão com independência financeira e que possa praticar suas ações de fomento de forma eficiente em prol do crescimento do
Estado do RJ.
Ao responder dessa forma à indagação das
perspectivas do atual DRM-RJ em 2017, o Engenheiro Wilson Ferreira Giozza, há dois anos
presidindo o Departamento, ressaltou que o
DRM-RJ possui valor técnico-científico, além de
ser um instrumento de desenvolvimento do se-

tor mineral e da cadeia produtiva, incluindo aí
as demandas de matérias essenciais no uso da
construção civil, de rochas de revestimento e
ornamentais para a exportação.
Ressaltou, também, “o valor inestimável para
a sociedade, com todo o trabalho de identificação, avaliação e mapeamento das áreas de risco
geológico, pois sabe-se que a cada US$ 1,00
investido na prevenção do risco, economiza-se
US$ 7,00 nas emergências e nas ações de recuperação”.
Giozza, ao referir-se à iniciativa da SEAERJ em
promover a série de palestras com o tema Nós
Nos Conhecendo enfatizou: Consideramos de
grande importância este ciclo de palestras para

Foto: Dhavid Normando

PERFIL | Wilson Ferreira Giozza
Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – UFRGS, curso de aperfeiçoamento em Instalações no Mar na Petrobras e
mestrado em Engenharia do Petróleo pela Tulsa University de Oklahoma EUA.
Trabalhou durante 40 anos na Petrobras nas áreas de produção de petróleo
(projetos, construção e montagem de unidades de exploração) de distribuição
(postos de combustíveis) e internacional (exploração de petróleo fora do Brasil).
Atua há dois anos como presidente do Departamento de Recursos Minerais –
DRM-RJ.
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“É de extrema importância a comunicação”.

A Diretora de Geologia do DRM-RJ, Debora Toci, esteve em setembro de 2013
em Verona (Italia), em Missão Internacional do Setor de Mármore e Granito

que os órgãos de várias esferas de governo possam se conhecer e trocar experiências técnicas,
além de estreitar relações visando o interesse da
população de uma forma geral.
Sobre o intercâmbio e diálogo entre órgãos públicos, instituições técnicas e entidades afins,
o Presidente do DRM-RJ frisou que “é sempre
de extrema importância a comunicação entre
entidades governamentais, uma vez que as áreas da Geologia e do Meio Físico permeiam várias outras áreas de atuação de outros órgãos”.
Na sua opinião, a comunicação facilita o entendimento e torna a máquina pública mais eficaz
e menos dispendiosa. Atualmente, o DRM-RJ
atua diretamente em consonância com alguns
órgãos, tais como: o INEA (Instituto Estadual do
Ambiente): CODIN (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do RJ); JUCERJA
(Junta Comercial do Estado RJ); FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do RJ); SEBRAE/RJ (Serviço de Apoio à Micro e Pequenas
Empresas); CEMADEN-Rio (Centro Nacional de
Monitoramento e Alerta de Desastres); e a Defesa Civil no âmbito Estadual.
No âmbito federal, mencionou os órgãos: DNPM
(Departamento Nacional de Pesquisas Minerais);
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CPRM (Companhia de Recursos Minerais); CETEM (Centro de Tecnologia Mineral); SEBRAE
Nacional; CENAD (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres); INT (Instituto
Nacional de Tecnologia); Ministério de Minas e
Energia - MME/SGM; Defesa Civil, bem como
no âmbito municipal, com as prefeituras dos 92
municípios, todas as defesas civis e secretarias
municipais.
Relaciona-se ainda com entidades acadêmicas
como: as Universidades Federais e Estaduais
e associativas como: SBG (Sociedade Brasileira de Geologia), SBGF (Sociedade Brasileira
de Geofísica) , APG (Associação Profissional de
Geólogos), ABG (Associação Brasileira de Geólogos) e ABAS (Associação Brasileira de Águas
Subterrâneas), entre outras.
Reflexo dessa interação, o Engenheiro Giozza
mencionou os eventos de que o DRM-RJ participou e pretende participar proximamente: Em
2016, embora as restrições orçamentárias tenham dificultado a participação como foi planejado para o ano, o DRM-RJ conseguiu realizar
algumas representações como: III SRA-LA (III
Congresso da Sociedade de Análise de Risco
Latino Americana; ISCRAM 2016 (13th Annual
Conference for Information Systems for Crisis

| NÓS NOS CONHECENDO |

“Gerar e difundir o conhecimento geológico”.

Response and Management); 48º CBG (Congresso Brasileiro de Geologia); VIII Seminário de Estratégias para Redução de Riscos e Desastres,
no III Seminário do Tribunal de Contas da União
sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil; 43ª Feira Internacional do Mármore e Granito – Vitória Stone Fair/Marmomacc Latin America; 26ª Marmomacc Stone Fair– Verona 2016;
24ª World Mining Congress – WMC 2016 - Rio de
Janeiro; VII SIMEXMIN – Simpósio Brasileiro de
Exploração Mineral 2016 - Ouro Preto/MG.

Ao responder de que forma o Departamento de
Recursos Minerais participa do desenvolvimento fluminense, o Engenheiro Giozza, frisou que
“a importância econômica do DRM-RJ para o
Estado do Rio de Janeiro pode ser relacionada,
diretamente, com a arrecadação do ICMS mineral - cerca de R$ 350 milhões, em 2015 -, e da
CFEM (Contribuição Financeira da Exploração
Mineral), cerca de R$ 3 milhões, em 2015 -,
além da geração de empregos na cadeia produtiva da mineração.

O DRM-RJ esteve presente no dia 8 de dezembro no Fórum de Rochas Ornamentais na Firjan;
no dia 15 de dezembro, participará de Mesa Redonda promovida pela Associação Profissional
dos Geólogos do Estado do RJ, no Clube de
Engenharia.

Outros valores econômicos são gerados de forma indireta como, por exemplo, o conhecimento
geológico, de risco, e conhecimento de dados
de prospecção mineral através do constante conhecimento do território do Estado pelas equipes do DRM-RJ.

Atualmente com 71 servidores, sendo dois com
doutorado, 12 com mestrado e quatro com especialização, o DRM-RJ tem como missão, segundo o presidente Giozza, “gerar e difundir o
conhecimento geológico, promovendo o desenvolvimento sustentável, em atendimento às demandas da sociedade fluminense”.

Sobre metas a alcançar, Giozza deixou claro que
“o DRM-RJ vem sofrendo, nos últimos anos,
restrições orçamentárias e, com isso, trazendo
dificuldades à execução de nossas atividades;
nossa meta é de aumentar a arrecadação de recursos próprios através de novos projetos/atividades”.

Temos como objetivo - acrescentou -, nos transformar, oficialmente, em Serviço Geológico do
Estado do Rio de Janeiro e sermos referência
nas áreas em que atuamos em todo o território
nacional.

Citando números, esclareceu que, embora o orçamento anual destinado ao DRM-RJ seja de
cerca de R$9 milhões, 85% deste valor se destina ao pagamento de pessoal. Para 2017, embora não aprovado ainda, estima-se que será nos
valores semelhantes. No entanto - diz o presidente -, estamos trabalhando para melhoria de
arrecadação em fonte própria e menor dependência dos recursos do estado.

Destacou também o desempenho do Departamento desenvolvendo projetos de grande importância, tais como: Indicação Geográfica de
Rochas Ornamentais; Projeto Emborê de mapeamento e dimensionamento de aquífero na região Norte do Estado; definição de poços tubulares de abastecimento e consumo humano nas
Regiões Serrana, Norte e Noroeste do Estado
em auxílio à Secretaria de Agricultura; Programa de revitalização do Setor de Rochas Ornamentais do Estado do RJ; Convênio com o INEA
para outorga de águas subterrâneas; Programa
de cartografia de risco iminente de todo o Estado do Rio de Janeiro e Programa de cartografia
geotécnica de aptidão urbana para os dez municípios mais críticos do Estado do RJ.

Como parte da história, o DRM-RJ é uma autarquia oriunda do antigo Departamento Autônomo
de Atividades e Recursos Minerais e Energéticos
- DARME, que foi criada pelo Decreto-lei nº 201,
de 15/07/1975, e teve sua estrutura consolidada
pelo Decreto nº 19.073, de 29/09/1993. O DRM-RJ, hoje, está vinculado à Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico, Energia, Industria e Serviços - SEDEIS.
A estrutura básica do DRM-RJ é composta por
três diretorias: Diretoria de Administração e
SEAERJ Hoje
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Giozza entrega Carta de Risco Geológico a prefeita de Angra dos Reis, Maria da Conceição Caldas Rabha;
Aline Freitas e Fabio Junior Peres (Defesa Civil)

Finanças, responsável pelas atividades administrativas e financeiras; Diretoria de Mineração,
responsável pelo desenvolvimento mineral, registro, acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração e aproveitamento de recursos minerais no território fluminense, e Diretoria de Geologia, responsável pelas atividades
de avaliação, diagnóstico e gestão de risco e de
desastres geológicos no Estado do RJ.
As atribuições do DRM-RJ, ligadas à mineração e à geologia, estão, do ponto de vista da
legislação, correlacionadas ao Código Mineral
Federal, porém sempre usando os preceitos da
legislação ambiental para viabilização dos empreendimentos, bem como adequação de todas

as atividades. Já a área do Risco Geológico, lida
com a legislação federal e estadual para gestão
de riscos (Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril
de 1912, e Lei Estadual nº 6.442, de 02 de maio
de 2013.
As atribuições do DRM-RJ estão ligadas a mineração e a geologia, portanto a legislação está mais
correlacionada com o Código Mineral Federal,
porém sempre usando os preceitos da legislação
ambiental para viabilização dos empreendimentos
bem como adequação de todas as atividades. Já a
área do Risco Geológico lida com a legislação federal e estadual para gestão de riscos (Lei Federal
nº 12.608, de 10 de abril de 1912, m e Lei Estadual
nº 6.442, de 02 de maio de 2013).

Contatos: Tels.: (21) 2136-6761 // 2136-6751
E-mail: centrocultural@seazerj.org.br
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Missão do IEEA-RJ:
fomentar a Engenharia
e Arquitetura Públicas

O

Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA-RJ) tem como finalidade concentrar
a mão de obra de engenheiros, arquitetos,
geógrafos e geólogos, distribuindo-os, de forma
otimizada, pelos mais diversos órgãos da administração estadual. Além de concentrar em um único
organismo as classes essenciais para o desenvolvimento sustentável de qualquer Estado, Município e
até mesmo País, a missão do Instituto é fomentar a
Engenharia e Arquitetura Publicas, através da oferta de consultoria gratuita na área de atuação de seu
corpo técnico, possibilitando que cidades carentes
de bons projetos de engenharia possam captar recursos, até mesmo junto ao Governo Federal.
Esta é a forma como o Presidente do IEEA-RJ,
Engenheiro José Francisco de Araújo Boechat,

conceitua a autarquia vinculada à Secretaria de
Estado de Obras, quando enfatiza: Instituto é
um otimizador de recursos, cabendo-lhe a alocação de mão de obra especializada para atender as necessidades de cada órgão do Governo
do Estado, além de ofertar, gratuitamente, projetos em diversas áreas, para as prefeituras do
interior, que muitas vezes não possuem recursos
para pagar por projetos com qualidade técnica,
o que oferecemos.”
Para atender as demandas, o Instituto mantém
quadro técnico composto por 350 profissionais
ativos. Destes, 102 possuem cursos de pós-graduação, além de 81 profissionais com especialização, seis mestres e 15 doutores.
Na prática, o IEEA-RJ trabalha, no momento, no

PERFIL | José Francisco de Araujo Boechat
Desde 2007 à frente do IEEA, José Francisco de Araujo Boechat formou-se
em Engenharia Elétrica, pela Universidade Católica de Petrópolis, em 1978.
Coordenou os projetos de implantação dos Sistemas Elétricos em diversas
obras em participando da implantação dos programas de sinalização em
empreendimentos ferroviários em vários Estados. Em 2000, passou a integrar a
Coordenadoria Setorial de Desenvolvimento Humano, da Secretaria Executiva
do Gabinete do Governador do Estado do Rio de Janeiro.
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Presidente do IEEA-RJ Boechat (de terno) em reunião com equipe de trabalho

Projeto de Prevenção de Combate a Incêndio PPCI do edifício sede da Fundação Santa Cabrini e sua legalização junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nessa
área do conhecimento, Boechat enfatiza: Temos
os maiores especialistas em projetos de prevenção de incêndio.
Paralelo a este projeto, encontram-se em desenvolvimento Projetos de Sinalização Viária em
diversos municípios, onde também o Instituto
possui profissionais com expertise no assunto.
Esclarece que o quadro funcional do IEEA se
divide em quadro técnico e quadro de apoio.
O corpo técnico ingressa no instituto através de
Concurso Público e, após os três anos de Estagio
Probatório, os profissionais se tornam Estatuários.
Já o quadro de apoio, é formado por servidores
cedidos de outros órgãos e por profissionais qualificados estranhos aos quadros, que ingressam,
através dos cargos comissionados.
Boechat, ao ser indagado sobre o ciclo de palestras Nós Nos Conhecendo frisou que a inciativa da
SEAERJ, ao promove-lo foi extremamente feliz. O
Estado precisa se conhecer. O conhecimento integral dos órgãos é um fator importante para redução
de gastos, principalmente em situações de crise.
O IEEA é um órgão de apoio que concentra profissionais de grande valor técnico. É preciso que seja
reconhecido e conhecido em sua essência.
Lembrou ser preocupação do IEEA
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participar

de eventos promovidos pela SEAERJ, Clube de
Engenharia e demais órgãos ligados à Engenharia e Arquitetura, além da participação ativa em
um Ciclo de Palestras sobre Turismo, promovido
pela Secretaria de Estado de Cultura, com o objetivo de planejar o acesso aos atrativos turísticos e visando desenvolver os municípios do
interior do Estado do RJ.
Quanto ao perfil do Instituto, enfatizou que é
uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado
de Obras, que será incorporada pela recém-criada Secretaria de Estado de Infraestrutura, a partir de 01/01/2017. No momento - acrescentou -,
estamos elaborando, de acordo com a determinação da Auditoria Geral do Estado, o Regimento Interno, com as disposições do artigo 26 do
Decreto nº16.108, de 30 de novembro de 1990.
Referindo-se à sua gestão, frisou: O Instituto
está em constante processo de evolução; temos uma grande preocupação em atingir excelência nas áreas técnica e administrativa do órgão. A valorização dos profissionais abrangidos
pela Lei n.º 1733/90 é o nosso foco.
Sobre o orçamento para 2017, considerou “difícil falar em orçamento previsto nesse momento”.
O Governo atravessa uma fase muito difícil. No
entanto, o orçamento repassado para o Instituto, para custeio, manutenção e projetos equivale
a 30% das previsões orçamentárias elaboradas
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Sinalização viária no Município de São Pedro da Aldeia (RJ), especialidade do IEEA/RJ

pelo IEEA. Na crise, trabalhamos com o recurso
possível e com muita criatividade.
Mas sobre a contribuição do Instituto para a
economia do Estado do RJ argumentou: Se pensarmos que o PIB representa a soma em valores
monetários de todos os bens e serviços finais
produzidos, em uma determinada região, levando em conta que o produto oferecido através da
Engenharia Pública possibilita o crescimento de
diversas regiões do Estado, podemos dizer que,
indiretamente, contribuímos de maneira efetiva
para a elevação do PIB Estadual.
Em referência às perspectivas do Instituto, Boechat comentou: Sabemos que as dificuldades do
momento são muitas, mas não podemos pensar
em planejamento sem engenharia. Temos um
quadro enxuto. Já acumulamos diversos pedidos de profissionais, por parte dos órgãos estaduais.
Assim que possível, levaremos a proposta de
um novo concurso público. Também estamos

trabalhando no desenvolvimento de projetos de
parceria com universidades, para qualificação
dos nossos técnicos. Planos para melhorias não
nos faltam.
Quanto à legislação, o IEEA-RJ foi criado pela
Lei n.º 1.733, de 01 de novembro de 1990; constitui uma Autarquia do Grupo C, com a finalidade de prestar serviços aos órgãos e entidades
da Administração Estadual, nas áreas de atuação profissional das carreiras integrantes de
seu Quadro de Pessoal: Engenheiro, Arquiteto,
Engenheiro-Agrônomo, Geólogo, Geógrafo, Engenheiro-Agrimensor e Engenheiro Operacional.
O Instituto sujeita-se, segundo Boechat, quando
realizando obras a todas a alguma as determinações estabelecidas pelas normas ambientais
vigentes.
Em sua estrutura, o Instituto mantém duas Diretorias: de Apoio Operacional - DAO, responsável pelas áreas administrativa e financeira; e a
Diretoria Técnica, responsável pela elaboração
e desenvolvimento de projetos e fiscalização.

PIANO BAR – ESPAÇO SEAERJ
Toda quinta-feira, das 18:30h às 24 horas
Reserva de mesa na Secretaria: (21) 2136-7764
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Cartografia de risco em 25
municípios fluminenses
terá ajuda financeira do
Banco Mundial em 2017

V

inte e cinco municípios fluminenses já estão priorizados para disporem, em 2017,
de mapeamento a ser concluído em oito
meses, focado em áreas de expansão urbana
com recursos do Banco Mundial através do Projeto Pró-Gestão.
No estudo, o Serviço Geológico do Estado do
Rio de Janeiro (DRM-RJ) vai conceituar o grau
de risco considerado muito alto, aumentando o
conhecimento dos municípios nesse campo da
geologia e evitando que ocorram expansão urbana desordenada em áreas consideradas inadequadas à ocupação humana e sujeitas a escorregamentos.

Segundo a Geóloga Aline Freitas da Silva, Diretora de Geologia do DRM-RJ e responsável pelo
NADE (Núcleo de Análise de Diagnóstico de Escorregamento), o processo de escolha internacional das empresas que realizarão o mapeamento
deve ser concluído ainda em 2016. Não adiantou
o valor a ser investido no projeto por estar em licitação. Adiantou apenas que estão interessadas
em participar, por exemplo, empresas brasileiras,
japonesas e australianas, no total de seis.
O Projeto Pró-Gestão Dois é de 2014. Além de
prever recursos para Risco Geológico, financia
também projetos dos setores de Educação, Habitação e Segurança Pública.

PERFIL | Aline Freitas da Silva
Formada em Geologia pela UERJ em 2007, com mestrado em Geotecnia pela
USP (São Carlos). Pretende fazer doutorado em Geotecnia. Ingressou por
concurso público no Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio
de Janeiro - DRM/RJ (Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro) como
técnica, em 2011. Assumiu a Diretoria de Geologia, responsável pelo NADE
(Núcleo de Análise de Diagnóstico de Escorregamento), em janeiro de 2015.
Considera o Projeto de Atualização da Cartografia de Risco, um dos mais
importantes a serem desenvolvidos em 2017.
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“O mapeamento terá a participação dos municípios”.

Conhecer melhor a geologia para controlar com
eficiência a expansão urbana é a principal meta do
mapeamento que, inicialmente, incluirá 25 municípios fluminenses.
São eles: Maricá, Cachoeiras de Macacu, Magé,
Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, Miguel Pereira, Paty do
Alferes, Vassouras, Engenheiro Paulo de Frontin,
Mendes, Paracambi, Barra do Piraí, Itatiaia, Resende, Piraí, Rio Claro, Mangaratiba, Itaperuna,
Santo Antônio de Pádua, Sumidouro, Três Rios e
São José do Vale do Rio Preto.
O mapeamento a ser realizado terá a participação
direta dos municípios, já que cabe a eles esclarecer as áreas potencialmente de expansão urbana.
Mas caberá ao DRM-RJ investigar as áreas não
consolidadas, com indicação de potenciais riscos

de escorregamentos devido a a ação humana (antrópica) de ocupação indevida do solo municipal.
O mapeamento desses primeiros 25 municípios
selecionados - mas a intenção é abranger todo o
Estado do RJ -, vai gerar uma carta de aptidão
urbana semafórica, nas cores verde, vermelho e
amarelo.
Aline explica que essa carta constituirá um instrumento mais voltado para os Secretários Municipais de Planejamento e de Urbanismo e menos
para a Defesa Civil, como demonstraram os levantamentos iniciais entre 2010 e 2015.
Em 2011, um primeiro levantamento (Cartografia Geotécnica de Aptidão Urbana) realizado pelo
DRM-RJ revelou áreas críticas em dez municípios:
Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Angra dos

Aline Freitas controla estatística de solicitações ao DRM-RJ, a maioria do Ministério Público
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Reis, Mangaratiba, Niterói, São Gonçalo, Barra
Mansa, Itaperuna, e Três Rios.
Mas o Departamento de Recursos Minerais produziu também carta mostrando em todo o Estado o
risco iminente, o risco instalado ameaçando cerca
de 38 mil pessoas em solo fluminense.
Esse levantamento foi encaminhado pelo Departamento à Defesa Civil dos municípios que passaram a incluir nos seus Planos Diretores dados de
áreas definidas como de risco.
Graças a esse instrumento (Cartas Geotécnicas)
entregue às Prefeituras, municípios como Petrópolis,

Duque de Caxias, Teresópolis, Angra dos Reis e
Teresópolis decidiram incluir em suas áreas de
gestão a figura do Geólogo.
Enquanto as demandas atendidas pelo DRM-RJ
diminuíram em função desses municípios terem
considerado a importância desse profissional (Geólogo), O DRM-RJ tem registros de que o maior
índice de solicitações de informações sobre áreas
de risco e outras atribuições coube ao Ministério
Público (45%), seguido das Secretarias Municipais,
Procuradoria Geral do Estado, Defesa Civil Municipal, Câmaras Municipais, Universidades, Instituições de Pesquisa e Associações de Moradores.

Contatos: Tels.: (21) 2136-6761 // 2136-6751
E-mail: centrocultural@seazerj.org.br
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S E R V I Ç O S // EVENTOS // CONTATOS
CAMPANHA DE NOVOS SÓCIOS

Novos Sócios

Carência de três meses - Mensalidade de R$30,00 durante os nove meses seguintes, ou mantendo o
referido valor no período de estágio probatório, se for o caso.

Ex-Sócios

- Adimplentes - retornar pagando R$60,00 por mês
- Sócios Inadimplentes - podem retornar pagando mensalidade de R$70,00 pelo período de dois anos.
Observações: Em todos os casos, as condições acima somente valerão com desconto no contra
cheque. Ficha de inscrição na Secretaria. Falar com Claudia ou Sabrina - Tels. (21) 2136-6751 // 21366752, ou no site: www.seaerj.org.br

A SEAERJ OFERECE SERVIÇOS DE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurante - aberto todos os dias para almoço.
Salão para festas - alugamos nossa sede para sua festa.
Pilates - Tel: (21) 99441-5741 (Claro) / (21) 99518-7621 (Vivo) / (21) 98912-9682 (Oi) /
(21) 97907-0651 (Tim)
Plano de Saúde - Tel: (21) 2136-6758 e (21) 2136-6760 (Silvia e Elias)
Piano Bar *Happy Hour - toda quinta às 19:00 às 2400 h
Seguro de vida, de viagem e de carro - Tel: 2558-0088 (Monique e Andrea)
Coral – todas terças às 17:30 h, com o Maestro Marcos
Terças na SEAERJ - toda terça, às 17:30 h -, uma palestra sobre temas do momento. Logo
após - das 19:30 h às 22:00 h -, no Espaço SEAERJ: Música para Quem Gosta de Música.
O informativo eletrônico FIQUE SABENDO disponibiliza com antecedência as programações

VISITE A NOSSA HOME PAGE: www.seaerj.org.br
AO PREENCHER A ART DO CREA PONHA O Nº 28 DA SEAERJ
Acompanhe nas nossas redes sociais:
http://www.facebook.com/seaerj
https:/twitter.com/seaerj

Tel.: (21) 2136-6751/6752 - (21) 2205-2795
Email: seaerj@seaerj.org.br / contato@seaerj.org.br

Rua do Russel, 1 – Glória (junto a estação Glória do Metrô )
CEP 22210-010 - Rio de Janeiro – RJ
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O Centro Cultural da SEAERJ foi criado em 1º de outubro de 2001, marcando os 137 anos da inauguração
pelo Imperador Dom Pedro II, em 1864, da Estação de Tratamento de Esgotos da Glória - a primeira da
América.
Gestão - período 2015 – 2017
Presidente: Engº José Yochimy Arakaki
Vice-Presidente: Arqº Armando Ivo de Carvalho Abreu
Diretor Administrativo e Financeiro: Arqº José Carlos Neder
Diretora Cultural: Arqª Lilia Varela Clemente dos Santos
CONSELHO CONSULTIVO
TITULARES:
Engº Affonso Augusto Canedo Neto
Engº Ary Jayme Ferreira (Licenciado)
Engº Luiz Felipe Pupe de Miranda
Engº Eduardo Mesquita de Souza
Engº Julio Ferrarini Maione
Arqº Paulo Roberto Martins de Souza
Engº Haroldo Mattos de Lemos
Engº Samuel Styglic
Arqº Mario Vaz Ferrer Filho
Engº Eduardo Pacheco Jordão
Arqª Ainda Myriam Quelhas Billwiller
Arqº Celso Gerbassi Ramos
Arqª Delma Catalano Tatagiba
Engº Emy Guimarães de Lemos
Engº Gabriel Vianna da Motta
Engº Francisco Deolindo Filardi
SUPLENTES:
Engª Joelzira Brandão d’Ângelo Visconti
Arqº Sergio Augusto Rodrigues Machado
Arqª Elvira Maria Rossi
Engº Agr. Ibá dos Santos Silva
Engº Mario Sergio de Castro Bandeira
Arqº Roberto Eyer Jorás
Engº Celso Leitão Correa
Engº Newton de Oliveira Teixeira

CONSELHEIROS VITALÍCIOS (Ex-Presidentes):
Engº Antonio Elisimar Belchior Aguiar
Engº Eduardo José Costa König da Silva
Engº Walter Pinto Costa
Engº Cesar Drucker
Engº Ronald Young
Arqº José Carlos Neder
Engº Gilberto Morand Paixão
CONSELHO FISCAL
TITULARES:
Engº Francisco Xavier Guimarães Moraes
Arqº Paulo Germano dos Santos Terra
Engº Fernando Pache de Faria Saldanha
SUPLENTES:
Engº Irineo Gonzaga de Lima
Engº Henrique Gustavo dos Santos Frickmann
Engº Paulo Brissac de Freitas
MESA DO CONSELHO CONSULTIVO
Presidente: Engº Walter Pinto Costa
Vice-Presidente: Arqº Paulo Roberto Martins de
Souza
1º Secretário: Engº Julio Ferrarini Maione
2º Secretário: Arqª Aida Myriam Quelhas Billwiller
CONSELHO EDITORIAL
Arqº Armando Ivo de Carvalho Abreu
Engº Walter Pinto Costa
Engº Cesar Drucker

Contatos: Tels.: (21) 2136-6761 // 2136-6751
E-mail: centrocultural@seazerj.org.br
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SEAERJ: VALOR E IMPORTÂNCIA
A Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do
Estado do Rio de Janeiro - SEAERJ, é uma
entidade que existe há 81 anos e representa
os Engenheiros, Arquitetos e Carreiras Afins,
servidores públicos ativos e aposentados da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, do
Governo do Estado e demais Municípios do
Estado do Rio de Janeiro, com um quadro social
composto de profissionais técnicos estratégicos
com reconhecido histórico de realizações na
administração pública, alguns na condição de
dirigentes máximos do Executivo Municipal e
muitos outros como titulares de Secretarias,
Empresas e Autarquias.

SEJA SÓCIO, PARTICIPE!
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