
 

 
 

Os governantes hoje estão tornando o Estado brasileiro cruel. Roubam e deixam roubar e, de-
pois, penalizam seus barnabés e a sociedade em geral. 

Só a Petrobras foi garfada em 40 a 60 bilhões de dólares (ainda veremos, no final, a cifra real 
apurada no exterior). E, com o desarranjo da Petrobras, toda a economia do País foi afetada e, particu-
larmente, o Estado do Rio de Janeiro. 

Agora, estes governantes usam a crise para porem em prática todas as maldades que estavam 
guardadas para serem efetivadas oportunamente. Criaram o caos, maximizaram os problemas e estão 
aterrorizando a sociedade, principalmente os funcionários públicos da ativa, aposentados e pensionis-
tas. 

Isso tudo para justificar as maldades e, principalmente, a volta da malfadada CPMF, imposto mal-
dito que penaliza indefinidamente toda a cadeia produtiva e, consequentemente, toda a população, 
inclusive e principalmente, os mais pobres e indefesos. 

O Governo acoita seus apaniguados, dando-lhes benesses e permitindo aos seus a apropriação 
de todo o Estado brasileiro e quando se apresenta a conta esta é simplesmente repassada aos mais in-
defesos da sociedade. 

Discursam para os pobres, mas as ações são contrárias a eles, pois com a economia destrambe-
lhada como está, aqueles que não têm como se defender sofrerão imensamente, perdendo emprego, 
renda e meios de sobrevivência digna. 

O objetivo foi tornar muitos mais dependentes do Estado, com sua incorporação aos programas 
ditos sociais, onde cada vez uma menor parcela da população que produz, paga para uma parcela ca-
da vez maior da população, que se torna improdutiva, até por indução de governos relapsos e aí, fo-
ram eficientíssimos, pelo menos neste caso. Só que não é sustentável tal situação, pois, no limite, não 
haverá produção (impostos) para manter este estado de coisa. 

Acontecerá com o Brasil o que já aconteceu em outros países, a total desmotivação para o tra-
balho. Por que trabalhar e produzir se tudo lhe é tomado, de um jeito ou de outro, legal ou ilegalmen-
te? 

Não dá mais para aguentar esta situação, tendo grupos muito bem aquinhoados, legal ou ile-
galmente, todos esquecendo o que é moral, enquanto outros, são mal atendidos e/ou estão exauridos 
pela ânsia dos governos em os taxar. 

Ou mudam os Governos ou mudamos os Governantes.  
Nilo Ovídio – presidente da SEAERJ 

 

ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

Colegas 

O nº 26 da revista “SEAERJ Hoje”  

já está pronto. 

Venha a SEAERJ pegar o seu  

exemplar. É de graça! 

São vários artigos realizados 

por colegas do estado e do mu-

nicípio. 

Aproveite para rever seus  

colegas. 
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BOAS FESTAS E FELIZ 2016 

 

Entrega das Cestas de Natal aos Funcionários da SEAERJ 

 No dia 21 de dezembro em ambiente descontraído, a Diretoria da SEAERJ em nome dos  

associados, fez a entrega das cestas de Natal aos funcionários e prestadores de serviço da entidade. 

Obrigado à todos. 

   

   

   

 

OBRAS DO ENGENHÃO EM NOVA ABORDAGEM 
  

         O ciclo de palestras de 2015 promovido pela Seaerj teve sua última edição do ano em 17 de de-

zembro, quando o engenheiro e mestre pela Universidade de Munique, Nelson Szilard Galgoul, falou 

sobre o projeto e obras de recuperação e reforço do Engenhão dos quais fez parte. Ele ratificou a ne-

cessidade da realização dessas intervenções no estádio em face de irregularidades encontradas na fase 

de construção, as quais poderiam comprometer a segurança de seus frequentadores. Segundo o pa-

lestrante o material escolhido para a estrutura de sustentação da cobertura não era o adequado, daí a 

opção pelo reforço. Galgoul é especialista no assunto, pois já integrou a equipe técnica em diversos 

projetos de construção de estádios, no Brasil e exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

Informe Centro Cultural 

GOVERNANÇA DA REGIÃO METROPOLITANA EM DEBATE NA SEAERJ 
 

A SEAERJ em parceria com o Centro Cultural da Seaerj, promoveu no dia 16 o Fórum 

de Debates sobre Governança da Região Metropolitana dividido em quatro módulos. 

Pela manhã, abrindo o evento, o Arquiteto Paulo Cesar Costa, falou so-

bre "Planejamento e Gestão da Região Metropolitana", tendo como debatedores, o vice-

presidente do Centro Cultural da SEAERJ, arquiteto Armando Abreu e o professor de Enge-

nharia do Meio Ambiente e Sustentabilidade, engenheiro Haroldo de Mattos de Le-

mos. No segundo módulo, o arquiteto Luiz Firmino Martins Pereira fez palestra sobre 

"Saneamento e Meio Ambiente na Região Metropolitana", atuando como debatedores os 

engenheiros Adacto Ottoni, Ernani Costa e Eduardo Pacheco Jordão. 

Na parte da tarde, as discussões começaram em torno da "Mobilidade na Região Me-

tropolitana" com enfoque dos vários modos de transportes e a necessidade da integração 

entre os mesmos com a  palestra central sob o comando do engenheiro Fernando MacDo-

well, a qual foi complementada pelos debatedores engenheiro Roberto Guerra e o professor 

da Coppe-UFRJ, Paulo Cézar Martins Ribeiro. O Fórum foi encerrado pelo engenheiro Luiz Ed-

mundo Horta Barbosa, secretário de Saneamento, Habitação e Urbanismo de Duque de Ca-

xias, o qual falou sobre "A Atratividade do Polo da Região Metropolitana", a partir da realida-

de do município da Baixada Fluminense. A continuidade do debate ficou a cargo 

do engenheiro Eduardo König e do arquiteto Celso Gerbassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Forum poderá ser visto com mais detalhes no site da SEAERJ: 

www.seaerj.org.br 

   

   

   

   

   


