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Fique por dentro das propostas de modificação  
do Código de Incêndio 

 
  

 m 24 de agosto, o Bombeiro Militar Marco Antonio de Araujo 

esteve no auditório da SEAERJ, para apresentar a proposta 

do novo código de incêndio para a construção de edificações, 

repensado para ser mais acessível e claro para a população. 

 

     O código, que se mantinha o mesmo desde a fundação do Cor-

po de Bombeiros, agora pretende distinguir as responsabilidades dos 

bombeiros e dos proprietários, com a elaboração de notas técnicas 

que podem ter a legislação revista a cada dois anos. Segundo Arau-

jo, o intuito da proposta é modificar o código de acordo com as ne-

cessidades das cidades, que estão em desenvolvimento contínuo, e 

convocar a população a participar, criticar ou sugerir as modificações 

nas normas de incêndio. 

 

     O novo código de incêndio está dentro das normas técnicas ABNT 

e segue padrões que se igualam à linguagem dos códigos de outros 

estados. O documento está disponível para consulta pública no site 

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, no link: 

 

  http://www.cbmerj.rj.gov.br/272-consulta-publica-notas-tecnicas 

 

      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

                        Ano V       Nº 179 

Sexta Feira   -   Dia 01 de setembro de 2017 

E 

http://www.cbmerj.rj.gov.br/272-consulta-publica-notas-tecnicas
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CÂMARA METROPOLITANA DE INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL DO RIO 

DE JANEIRO E O IPEA ASSINARAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES  
 

 Em cerimônia realizada no auditório da SEAERJ na manhã de terça-feira, dia 29, 

a Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro e o  Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) assinaram protocolo de intenções com o obje-

tivo de firmar parcerias para o desenvolvimento de ações conjuntas para realização 

de estudos e pesquisas de interesse mútuo, visando ao monitoramento da expansão ur-

bana e os impactos da dinâmica do uso e ocupação do solo na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. 

 Trata-se de um convênio abrangente, mas sem abandonar sua linha de trabalho, 

para que a gente possa ir definindo os interesses comuns e também inserindo os in-

teresses das prefeituras. A Câmara vai buscar as demandas  junto à prefeitura para 

que possamos desenvolver esses trabalhos em conjunto -, explicou Carmen Lúcia, co-

ordenadora de Cartografia e Informação da Câmara Metropolitana. 

 O diretor do IPEA, Alexandre Ywata, considerou que a parceria com a Câmara Me-

tropolitana vai representar a oportunidade de troca de experiências em relação aos 

projetos desenvolvidos pelo instituto e os municípios. Para ele, a participação das 

instituições é uma das saídas para a crise enfrentada pelo País e, em particular, 

pelo Estado do Rio. 

 O país passa por um período extremamente difícil e essas colaborações institu-

cionais são fundamentais para que possamos conseguir atravessar esse período de 

crise. Desenvolvemos várias pesquisas em torno dos municípios que compõem a Câmara 

Metropolitana. Essa parceria também traz ganhos para o Ipea, pois teremos acesso a 

dados mais locais, como a questão da situação fundiária, que hoje a gente não tem - 

disse Ywata. 

 A mesa da cerimônia foi composta pelo engenheiro Haroldo Mattos de Lemos, pre-

sidente da SEAERJ, Vicente Loureiro, diretor executivo da Câmara Metropolitana, 

Alexandre Ywata, diretor do Ipea, Carmem Lúcia Petraglia, coordenadora da Câmara 

Metropolitana e Raphael Albergarias, assessor chefe da presidência da FAPERJ. 

 O diretor executivo da Câmara Metropolitana, Vicente Loureiro, ressaltou a im-

portância da participação de todos para o desenvolvimento dos municípios e do Esta-

do. Ele lembrou a crise financeira pela qual passa o Estado do Rio, mas considera 

que isso não deve interferir nas ações a serem propostas. 
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 Não há verbas para grandes obras. Por isso, precisamos começar a aprender que 

não é só nas grandes obras que se encontram as saídas para o desenvolvimento. O Es-

tado hoje não tem capacidade de endividamento, assim como os municípios também não. 

Vamos construir um portifólio de projetos ainda neste ano, que sirva de piloto para 

que as ações sejam implementadas nos outros municípios - frisou. 

 Após a assinatura do convênio, o assessor da FAPERJ, Raphael Albergarias, apre-

sentou o Programa Sobre Cidades Inteligentes, desenvolvido pela Fundação em parce-

ria com a Câmara Metropolina e a Fundação Getúlio Vargas. O programa tem o objetivo 

de propor ações que gerem condições para o desenvolvimento econômico e social, além 

de buscar melhorar os índices de desenvolvimento humano nas cidades.  

 De imediato, podemos discutir aplicações que são possíveis de ser implantadas 

como a Saúde Inteligente, procurando reduzir as filas e maximizar os atendimentos; 

ou a Educação Inteligente, buscando trabalhar melhor o perfil do aluno e a melhoria 

do aprendizado. Podemos também priorizar ações voltadas para a sustentabilidade, 

como o reuso de água, assim como a aplicação de geração de energia com resíduos só-

lidos urbanos para atender pequenas comunidades, escolas e hospitais. Isso geraria 

a redução da necessidade de aterros sanitários -, destacou Raphael em sua apresen-

tação. 

 No encerramento das atividades, o presidente da SEAERJ, Haroldo Mattos de Le-

mos, considerou fundamental a participação da sociedade civil e das ONGs, ressal-

tando que cada um deve assumir o seu papel.  

 É de fundamental importância que nós, enquanto sociedade, participemos mais 

ativamente como forma de buscar soluções para o desenvolvimento do Estado e do pa-

ís. A sociedade civil e a as ONGs têm muito a ver com essa história. Isso não é só 

responsabilidade do governo. Temos que ser um pouco mais cuidadosos quando formos 

eleger nossos representantes. Vamos transformar essa crise em oportunidades, co-

brando do governo, mas apresentando sugestões com críticas construtivas - alertou. 

Haroldo citou o exemplo da Seaerj que, no início desse mês, firmou parceria com a 

ONU para divulgação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos na 

Agenda 2030. 

 A SEAERJ assinou convênio, em dia 10 de agosto com as Nações Unidas e passou a 

ser parceira na divulgação desses objetivos de desenvolvimento sustentável junto 

aos municípios e órgãos públicos do Estado. É importante que a sociedade se una no 

cumprimento desses objetivos. Esse trabalho que está sendo proposto aqui é de ex-

trema importância. Vamos participar mais na defesa da nossa qualidade de vida"  -

  afirmou o presidente da SEAERJ. 
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SEAERJ SEDIA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE PROTOCOLO ENTRE        

CÂMARA METROPOLITANA E IPEA 
  Dando prosseguimento ao encontro promovido pela Câmara Metropolitana, nesta terça-

feira, dia  técnicos da prefeitura do Rio e do Estado participaram da apresentação "O Rio 

e a Metrópole e a Metrópole e o Rio", quando foram realizadas exposições sobre suas expe-

riências no uso da Cartografia e propostas de soluções. 

    O encontro reuniu o Secretário Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, 

Indio da Costa, a Subsecretária de Urbanismo, Verena Andreatta, Subsecretária de Planeja-

mento e Gestão Governamental da cidade do Rio de Janeiro, Aspásia Camargo, o assessor na 

Coordenadoria de Integração Metropolitana da Secretaria municipal de Urbanismo, Infraes-

trutura e Habitação,Felipe Peixoto, o economista Mauro Osório e o Diretor-Executivo da Câ-

mara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro e o presidente da SEAERJ, 

Haroldo Mattos de Lemos. A reunião discutiu a integração do Rio com a metrópole e como am-

bos podem e devem agir com mais integração. 

  O secretário Indio da Costa começou apresentando questões que vêm sendo debatidas no 

município do Rio, como a ocupação do solo e a proposta da secretaria para promover mais 

segurança às pessoas e às atividades que elas exercem. Costa assinalou que nas discussões 

deve ser considerado que cada região da metrópole possui necessidades e especificidades 

distintas.  

  Segundo o secretário, o Rio sempre trabalhou isoladamente, o que dificulta a integração 

com a metrópole em um momento de titulação de massa, regularização fundiária e preocupação 

com a segurança. Ele revelou que o foco da secretaria atualmente intensificar a realização 

de reuniões com o BNDES e com o BID, assim como, discutir formas de atuação que possa con-

tribuir para a resolução de problemas de regiões como São Gonçalo e Baixada Fluminense.  

  O secretário complementou que saúde, segurança, mobilidade e saneamento são as bases de 

uma estrutura que deve ter o projeto redesenhado, mas que principalmente a segurança de-

pende de políticas públicas, reorganizar os agentes da metrópole em uma política macro que 

pode vir a complementar as demais cidades do entorno. 

  Já a subsecretária de Planejamento e Gestão Governamental, Aspásia Camargo pontuou que 

o Rio não deve se bastar, mas se incluir em uma participação na realidade nacional. Para 

ela a cidade tem sido vista como uma entidade, a qual existe pouca informação e resultados 

pouco criativos, já que é, muitas vezes, considerada de forma individual e não do ponto de 

vista metropolitano. Aspásia incentivou uma repaginação de estratégias no Rio e exemplifi-

cou como uma das primeiras mudanças o fato de os prefeitos da região metropolitana estarem 

agora acompanhando o prefeito Marcelo Crivella em reuniões em Brasília. 

  Verena Andreatta, Felipe Peixoto, Mauro Osório e Vicente Loureiro reforçaram pontos 

levantados por Indio da Costa e Aspásia Camargo. O resultado do encontro confirmou, a par-

tir dos exemplos trazidos pelos componentes da mesa, a possibilidade de maior integração 

entre o Rio de Janeiro e as demais cidades da região metropolitana. 
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Tamanho da folha A4  

 1/4 

1 

 
1/4 de Página 

c/ 4 inserções 

uma por semana 

R$ 500,00 

1/8 de Página 
c/ 4 inserções 

uma por semana 

R$ 300,00 

 

 

Página Inteira 

Com 4 inserções  

uma por semana 

 

Preço R$ 2000,00 

Meia página 

Com 4 inserções                

uma por semana 

Preço R$ 1000,00 
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Prezado  Associado 

Receba  o  FIQUE  SABENDO  pelo  WhatsApp  de seu  celular.                                                                  

Cadastre-se no WhatsApp  da 

SEAERJ:  (21) 97166-6834 
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        Próximos Eventos 

  

 

 

ART. A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  


