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          A falta de reflexão regional com relação a situação econômica do Estado do Rio 

de Janeiro foi o principal ponto levantado pelo Presidente do Instituto Pereira Pas-

sos, Mauro Osório da Silva, na manhã da última terça-feira, durante palestra no audi-

tório Engenheiro Gastão Henrique Senges, na SEAERJ.   

    O Doutor em Planejamento Urbano e Regional alertou sobre a falta de investimen-

to do Estado do Rio de Janeiro em um desenvolvimento mais regional e menos naci-

onal, assim como tem feito o estado do Espírito Santo. A lacuna entre nacional e re-

gional respinga em instituições estaduais como a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, que, segundo Osório, não possui um foco voltado para o a parte estadual. A 

falta de debate impossibilita a organização do Estado, que se tornou uma máquina 

desestruturada e enfrenta uma crise de aumento de gastos advinda da corrupção e 

de incentivos fiscais.   

    Segundo o economista, o Estado do Rio é o que menos cresce desde os anos 70, 

tem arrecadação tributária baixa e pacto federativo sem futuro. 

- Temos que ampliar o debate, não há possibilidade de cortes de gastos. A crise é de 

receita e o dever de casa é renovar a política no Estado do Rio de Janeiro. Deve ha-

ver um adensamento do planejamento produtivo.  

     Osório também demonstrou preocupação com relação à situação dos policiais es-

taduais. Em relação a São Paulo, o Rio de Janeiro não atinge o mesmo número de 

policiais em ação, mas consegue ultrapassar o estado de São Paulo com relação a 

quantidade de policiais mortos em conflitos.  
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ESPAÇO       
PUBLICITÁRIO  

******  

Interessados   
devem entrar em 

contato com a 
secretaria  

da SEAERJ pelo  
telefone:         

  (21) 2205-2795  

  

O Centro Rio+ das Nações Unidas foi criado no Rio de Janeiro após a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 
2012 (Rio+20 como costumamos chamar). A Vice-Diretora do Centro Rio+ 
visitou a SEAERJ no dia 11/07 (terça-feira) para discutir a possibilidade da 
assinatura de um acordo com a SEAERJ, com objetivo de realizar parceria 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD, na 
divulgação e acompanhamento das ações, no âmbito do governo do 
Estado e das Prefeituras, para o atingimento dos Objetos do 
Desenvolvimento Sustentável – ODS e suas metas, até 2030.  

Estiveram presentes a Vice-Diretora Layla Saad, o Oficial de 
Engajamento ODS Lorenzo Casagrande, o Presidente da SEAERJ Nilo Ovídio 
Passos, o Presidente eleito da SEAERJ Haroldo Mattos de Lemos, os 
futuros Diretor Financeiro Jayme Albek e o Diretor Técnico Emy Guimarães 
de Lemos. 
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SEAERJ PROMOVE PRIMEIRA REUNIÃO DO FÓRUM DE ENTIDADES DE             
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AFINS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
  Nesta terça-feira, dia 11, aconteceu a primeira reunião do "Fórum de Entidades de Engenharia, 

Arquitetura e Afins, do Estado do Rio de Janeiro", organizado pela SEAERJ, em parceria com o CAU/
RJ, CREA-RJ, Clube de Engenharia e IAB-RJ. O presidente da SEAERJ, Nilo Ovídio, explicou qual o obje-
tivo de Fórum. 

  "A formação do "Fórum de Entidades" objetiva promover encontros mensais para discutir ideias e 
propostas, transformando-se em uma usina de ideia para subsidiar, ininterruptamente, a "Frente Par-
lamentar pela Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro", que está sendo 
formalizada.   

  Além do presidente da SEAERJ, participaram da primeira reunião do "Fórum", Jerônimo de Mora-
es, presidente do CAU/RJ, Reynaldo Barros, presidente do CREA-RJ, Pedro Celestino da Silva Pereira 
Filho, presidente do Clube de Engenharia e Pedro da Luz Moreira, presidente do IAB-RJ. 

  O evento contou ainda com representantes da AEARJ - Associação dos Engenheiros Agrônomos do 
Estado do Rio de Janeiro; ASBEA – RJ – Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura; ABENC- RJ 
– Associação Brasileira de Engenheiros Civis; SOBES – RJ – Sociedade de Engenharia de Segurança do 
Estado do Rio; e SENGE – RJ – Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. 
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Próximos Eventos 

 

 

 

Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  Ficam os sócios da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do 

Rio de Janeiro - SEAERJ, convidados a comparecerem à Assembleia  Geral Extra-

ordinária, em sua Sede, situada à Rua do Russel nº 01, Glória, Rio de Janeiro, a 

realizar-se no dia 17 de julho de 2017, segunda feira, às 14:00h, em primeira con-

vocação e não havendo quórum, às 14:30h, em segunda convocação com qual-

quer número de acordo com as disposições estatutárias vigentes, para deliberarem 

sobre a seguinte ordem do dia: Alteração do Estatuto. 

 

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2017 

Engº Nilo Ovídio Lima Passos 

 Diretor Presidente. 
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ART. A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais          

informações em “ART e Acervo Técnico". 

Quarta       

09 
agosto 

Palestrante:    
                     
Prof. Samuel Barros 
 
Auditório da SEAERJ 
 
11:00h Durante a Reunião 
do 

5ª APRESENTAÇÃO: FAPERJ 

     Prezado  Associado, 
 Receba  o     FIQUE  SABENDO  pelo WhatsApp  de seu  celular.                                                                           

Basta cadastrar-se no WhatsApp da  SEAERJ:  (21) 97166-6834 

http://www.crea-rj.org.br/

