
NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS  

As Olimpíadas estão chegando... 

                       Ano III         Nº 131 
   Sexta Feira     Dia  08 de julho de 2016 

Ao preencher a ART ou a RRT  

coloque o nº da SEAERJ. 

Colega não se esqueça! 
Indique novos sócios. 

A SEAERJ é quem luta por você! 

ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

HUESKER  REALIZA  CURSO  DE  GEOSSINÉTICOS  NA  SEAERJ 

Husker promove curso de materiais geossintéticos usados em obras de terra e funda-

ções, no auditório da SEAERJ. O evento realizado no dia 30 de junho foi aberto pelo presi-

dente da SEAERJ, Nilo Ovídio e contou com a presença de associados e demais profissionais 

da área de Engenharia. 

Os especialistas da Husker apresentaram inúmeros tipos de geogrelhas de alta resistên-

cia empregadas em setores da Engenharia como em Geotécnica – estabilização de aterros, 

melhoramento de solos e estruturas de contenção; na Pavimentação – construção e restau-

ração de pavimentos ou pisos industriais; na Hidráulica – construção de barragens, revesti-

mento e impermeabilização de canais e reservatórios; e na Ambiental – tratamento de eflu-

entes, estabilização e proteção de revestimentos. 

De acordo com os especialistas, as geogrelhas são materiais de malha aberta para re-

forço do solo e atuam como uma armadura do solo, aportando elevada resistência à tração 

ao composto solo-reforçado. Sua estrutura de malha aberta permite uma completa intera-

ção com o solo. 

A empresa alemã possui diversos certificados de qualidade na fabricação de geossin-

téticos de alta tecnologia, apresentando alguns estudos de caso que ocorreram em obras 

passadas. Havia profissionais de diferentes áreas acrescentando comentários importantes, 

proporcionando grande aprofundamento técnico no curso. 

Acesse o site da Husker e conheça melhor os produtos geossintéticos desenvolvidos 

por eles. 

http://www.huesker.com.br/ 

 

  

 

 

De  05 a 22 de agosto de 2016 

 

De  07  a  18  de  setembro de 2016 

 

Dia 19 de Julho 

de 2016 
Comemoramos 

81 anos 

HOMENAGEM DO CREA   
 

No Dia 04/06/16, o CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, condecorou com a 

Medalha do Mérito os colegas da SEAERJ, 

Julio Maione e Alberto Caruso, este “in memoriam”. 

 

Mensagem do Presidente da 
SEAERJ  

Aos senhores segurados pelo Plano de Saúde 

instituído através da SEAERJ 
  

Devido a atual situação porque passa o Estado do Rio de 

Janeiro, a SEAERJ não pode mais arcar com  

os pagamentos dos segurados.  

Solicitamos que a quitação seja feita até a data de vencimen-

to do boleto.  Obrigado pela compreensão. 

ATENÇÃO SÓCIO DA SEAERJ 

No PRÓXIMO Fique sabendo Nº132 trataremos da 
“SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS” 

ATENÇÃO  SÓCIO  DA SEAERJ COM PAGAMENTO  EM  ATRASO 

Entre em contato conosco, volte a frequentar a SEAERJ que você 
não pagará o período que esteve ausente. 

Mais informações, ligue para (21) 2205-2795 e uma de nossas  

atendentes poderá lhe ajudar. Um
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DEU NA IMPRENSA A Carta na íntegra 

 
Algumas reflexões sobre as ocorrências na ciclovia Tim Maia 

devem ser feitas antes de qualquer julgamento açodado. Todas 
as responsabilidades têm de estar muito bem postas, para que 
não se cometam injustiças. 
 Pelo que se sabe, o projeto básico foi totalmente alterado e 
ninguém levantou esta questão.  
Se alterado, quem aprovou estas alterações?  
Houve verificação do projeto executivo ou este não foi apre-
sentado a tempo?  
Os prazos para a obra foram compatíveis para que os fiscais se 
certificassem do que seria de fato executado?  
Uma obra desta envergadura exige uma equipe de fiscalização 
adequadamente composta, não só no que diz respeito à experi-
ência técnica mas também à disponibilidade no local, o que 
exigiria um dimensionamento com um número que permitisse 
suprir ausências por doenças, férias e outros impedimentos.  
Também, dada a velocidade de execução e a distância coberta 
pela obra, exigiria um número adequado de fiscais para que, 
além dos projetos, toda a execução em seus mínimos detalhes, 
fossem acompanhados. Então, outra pergunta se coloca: foi 
adequado o número de fiscais designados para uma fiscaliza-
ção eficiente e eficaz? 
 Estavam os técnicos, tanto na área de projetos quanto na fis-
calização da obra, apetrechados com tudo que se necessita 
para atendimento correto e a tempo para os trabalhos que de-
veriam executar na avaliação do projeto executivo e demais 
elementos de projeto, bem como a atuação na fiscalização no 
local dos trabalhos?  
Antes de respondidas convenientemente estas perguntas não 
há como apontar culpados.  
Justiça sim, mas condenando quem de fato tem culpa, não pro-
curando ou indicando bodes expiatórios para ocultar os verda-
deiros culpados.  
O Brasil tem mudado e precisamos que mude em todos os seg-
mentos e que cada um seja responsabilizado por sua parcela do 
erro, quando este existir, mas não se transfira a outrem a res-
ponsabilidade de quem de fato é culpado. 
Nilo Ovídio Lima Passos 
Presidente da SEAERJ 

GERENTE DO ALERTA RIO DESTACA RELEVÂNCIA  

DAS FERRAMENTAS METEOROLÓGICAS NA SEAERJ 

 

 A gerente do Alerta Rio Juliana Hermsdorff mostra a importância das ferramentas de vigilância meteo-

rológica usadas na cidade do Rio de Janeiro. A palestra ‘Meteorologia na cidade do Rio de Janeiro – Sistema 

Alerta Rio’ realizada no dia 5 de julho, foi aberta pelo presidente da SEAERJ, Nilo Ovídio, no auditório Gastão 

Henrique Sengès. O Alerta Rio é o sistema de alerta de chuvas intensas e de deslizamentos em encostas da 

cidade. 

 Dividida em duas partes, Juliana explicou os principais fenômenos meteorológicos ocorridos nas esta-

ções do ano com o aparecimento dos raios, ventos, frente fria, chuvas e as diferentes formas de alertar a popu-

lação com antecedência. Ela ainda enalteceu o funcionamento das antenas de controle meteorológico com-

posto por sensores que emitem ondas eletromagnéticas, medindo a quantidade de gotículas de água maiores 

que 2 milímetros no ar. 

 “Hoje a cidade do Rio de Janeiro consegue prever com antecedência as intempéries da natureza, po-

dendo acionar os órgãos de segurança competentes no Centro de Operações Rio e a população através dos 

boletins enviados à imprensa”, disse a gerente do Alerta Rio. 

 O Alerta Rio foi criado em 25 de setembro de 1996, pelo Decreto 15.142/96 com o objetivo de emitir 

‘boletins de alerta’ à população sempre que houver previsão de chuvas intensas que possam gerar inundações 

de vias públicas e/ou acidentes geotécnicos em encostas (deslizamentos). 

   

   

http://www.huesker.com.br/

