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29ª Corrida dos Engenheiros e Arquitetos  
 
  
ob um clima de descontração e confraternização, engenheiros, arquitetos, 
familiares, atletas e amantes da atividade física em geral participaram, na 
manhã ensolarada de domingo, dia 10, da 29ª Corrida dos Engenheiros e 

Arquitetos. Uma das mais tradicionais corridas de rua no município, a prova 
contou com a participação de 150 corredores, divididos nas categorias geral e 
sócios da Seaerj, que disputaram os percursos de 6 km e 12 km.  
  O presidente da Seaerj, Haroldo Mattos de Lemos  comemorou o retorno 

da prova para o Aterro do Flamengo. Ele pretende organizar uma grande festa, 
em 2018, na 30ª edição da corrida. 
"Essa é uma corrida tradicional de engenheiros e arquitetos e, nesta 29ª edi-

ção, voltamos aqui para o Aterro do Flamengo. Tivemos 150 participantes, nú-
mero que considero bom em razão do tempo exíguo para a organização. Em 
2018, na 30ª corrida, nossa meta é reunir cerca de 500 participantes, o que 
dará a verdadeira noção da importância dessa corrida, que é uma das pionei-
ras entre as corridas de rua realizadas no Rio de Janeiro", anunciou. 
  Na categoria sócios da Seaerj, Maria Isabel Porto Tostes foi a vencedora 

na prova de 6 km, enquanto Luis Carlos da Rocha Silva foi o vencedor entre os 
homens. Já na prova de 12 km, o associado Francisco Valdemir dos Santos foi 
o vencedor  no masculino. As sócias Regina Ramos e Marguerita Abdalla, ao 
lado de Francisco Filardi, subiram ao pódio e foram homenageados pela cate-
goria caminhada. 
  O presidente da Seaerj também ressaltou a importância da corrida pelo 

interesse que desperta até mesmo nos competidores de outros estados, se re-
ferindo ao participante Adalberto Alves de Andrade, 69 anos, que veio de Minas 
Gerais, da cidade de Curvelo, a cerca de 170 km de Belo Horizonte, especial-
mente para a corrida. 
  "Foi uma corrida muito interessante e tivemos, inclusive, a participação 

de um corredor na prova de 12 km, que veio direto da cidade de Curvelo, em 
Minas Gerais, viajando durante toda a madrugada de sexta-feira para sábado, 
apenas para participar da corrida. Nesta tarde de domingo ele já voltará  para 
sua cidade. Isso é uma coisa extraordinária, pois mostra a penetração que a 
corrida tem", frisou Haroldo.  
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Formado em Tecnologia Têxtil e em Química, Adalberto sempre correu por 

lazer. Há dois anos começou a competir e se tornou especialista em meia mara-
tona (21 km). Atualmente está se preparando para disputar sua primeira mara-
tona, meta que pretende alcançar já em 2018, quando espera se inscrever para 
a Maratona do Rio. 

"Desde que comecei a participar das corridas oficiais, passei a pesquisar o 
calendário das principais corridas no site. Já tinha conhecimento da Corrida dos 
Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro, mas só neste ano consegui me ins-
crever.  

Para participar da prova Adalberto se submeteu a uma verdadeira 
"maratona". Encarou uma viagem de duas horas e meia da cidade de Curvelo, 
onde mora, em Minas Gerais, até Belo Horizonte. Logo em seguida, viajou por 
mais sete horas, durante toda a madrugada do sábado, em direção ao Rio de 
Janeiro, chegando pela manhã. Ao final da corrida, tão logo terminou a premia-
ção, Adalberto foi embora satisfeito, disposto a enfrentar a maratona de volta, 
mas ansioso para contar para a família e para os amigos de Curvelo todas as 
emoções  que vivenciou ao participar da Corrida dos Engenheiros  e Arquitetos. 

"Apesar do esforço, não me arrependo. A corrida foi excelente, com um as-
tral maravilhoso entre os participantes. Se Deus quiser, no ano que vem eu e 
meu filho voltaremos aqui para participar da 30ª Corrida", disse Adalberto, que 
ao lado do filho, dirige a empresa Latex Ibetex Group em Curvelo. 

Confira aqui o resultado oficial da 29ª Corrida dos Engenheiros e Arquitetos: 
 

******  VENCEDORES  ****** 

CATEGORIA  SÓCIO MASCULINO 

1º Lugar: LUIS CARLOS DA ROCHA SILVA   

2º Lugar: PAULO HENRIQUE DE BARROS MAÇULO   

3º Lugar: MOZART PORTO RANGEL 

CATEGORIA  SÓCIO FEMININO 

1º Lugar:  MARIA ISABEL DE V. PORTO TOSTES  

CATEGORIA  PÚBLICO MASCULINO 

1º Lugar: JOSÉ FELIPE DA SILVA BENTO FELIPE  

2º Lugar: RODRIGO MOISES SIMOES DOS SANTOS  

3º Lugar: MANOEL POSSIDONIO 

CATEGORIA  PÚBLICO FEMININO 

1º Lugar: ISABELLA BARROS  

2º Lugar: VIVIANE MELLO PIMENTEL  

3º Lugar: LUCIA MARIA DOS SANTOS SOARES 
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Sessão solene da Semana da Engenharia e Arquitetura 

 
m comemoração ao Dia do Engenheiro, associados, pensionistas, fami-
liares e amigos participaram, na manhã desta segunda-feira, dia 11, 
da Sessão Solene da Semana da Engenharia, promovida pela Sociedade 

dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (SEAERJ). Durante 
a cerimônia, foram concedidos diplomas aos associados aposentados e às 
pensionistas. Dando continuidade à programação, de 12 a 14 de dezembro fo-
ram promovidas palestras, abordando temas voltados para a busca de solu-
ções para a sociedade. 

A solenidade na segunda-feira foi aberta pelo Coral da SEAERJ, que 
interpretou obras de compositores da MPB e canções natalinas. 

Presidida pelo engenheiro Haroldo Mattos de Lemos, presidente da 
Seaerj, a mesa da cerimônia contou, ainda, com as presenças  do vice-
presidente da Seaerj, Alberto Balassiano; de Margarida Nascimeto, subse-
cretária de Gestão de Transporte, representando o vice-prefeito do Rio, 
Fernando Mac Dowel; Augusto Cezar Alves, vice-presidente do CAU/RJ, repre-
sentando o presidente do CAU/RJ; deputado estadual Eliomar Coelho; Affonso 
Augusto Canedo, representando o presidente do Centro Cultural da SEAERJ, 
Luiz Felipe Pupe; arquiteto Marcos Konder Neto e engenheiro Hugo de Mattos 
Santos. 

Saudado por todos os presentes, o engenheiro Hugo de Mattos San-
tos, responsável pelas obras do Sistema de Abastecimento de Águas do 
Guandú, falou sobre o orgulho de sua profissão. "Temos muito orgulho por 
sermos engenheiros. Quando terminamos uma tarefa, ficamos satisfeitos. Mas 
essa satisfação não é só dos engenheiros. Todas as pessoas que são benefi-
ciadas por determinada obra também demonstram sua satisfação, nos dando a 
sensação de dever cumprido", avaliou. 

Igualmente homenageado, o arquiteto Marcos Konder, aos 90 anos, lem-
brou algumas de suas obras e desejou sucesso a todos em seus projetos. 

"Gostaria de agradecer à SEAERJ e aos colegas pela homenagem. Durante 
meu período de trabalho no serviço público realizei inúmeros projetos, es-
tudos, relatórios e tive a felicidade de ver alguns dos meus projetos mais 
importantes realizados: o Centro Administrativo São Sebastião, o Restau-
rante Rio's no Aterro do Flamengo e a reurbanização da Praia do Pinto. Es-
sas realizações nos dão muito orgulho. Desejo que todos possam realizar 
seus projetos e chegar à minha idade com razoável saúde", brincou o arqui-
teto. 

O arquiteto Augusto Cezar Alves, vice-presidente do CAU, parabenizou 
os engenheiros, ressaltando a parceria permanente da engenharia com a ar-
quitetura e o apoio recebido da SEAERJ na época de estruturação do CAU. 

"Quero parabenizar os engenheiros pela comemoração do seu dia, porque 
com a criação do CAU, os arquitetos passaram a comemorar no dia 15. Então, 
estamos na semana de engenheiros e arquitetos. Isso não significa que es-
tamos separados. Pelo contrário, estamos juntos no nosso cotidiano", fri-
sou. 

O deputado estadual Eliomar Coelho, também engenheiro, destacou a im-
portância da engenharia nas principais mudanças ocorridas no mundo. 
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"A engenharia e o engenheiro sempre estiveram presentes em todos 

os momentos marcantes e de forma expressiva nas transformações ocorri-
das no mundo. Na luta contra as desigualdades sociais, os engenheiros 
têm um papel fundamental para que possamos dar a nossa resposta ao ob-
jetivo de alcançarmos uma cidade mais humanizada", afirmou. 

O presidente da SEAERJ, Haroldo Mattos de Lemos, destacou a im-
portância da engenharia nas revoluções industriais. Ele alertou sobre 
os riscos que podem advir a partir da 4ª revolução industrial. 

"Não podemos ignorar a importância da engenharia nas revoluções 
industriais ocorridas no mundo. As três primeiras revoluções nos trou-
xeram grandes vantagens, como maior expectativa de vida, mas serviram 
para aumentar as desigualdades entre as várias regiões do mundo. A 
previsão é que de 70 a 80% dos empregos, como nós conhecemos, desapa-
recerão nos próximos 20 anos. Novos empregos estarão disponíveis, mas 
não está claro se estes empregos novos serão suficientes para cobrir 
os que serão perdidos. Por tudo o que está acontecendo, nós vamos pre-
senciar nas próximas duas ou três décadas, mudanças maiores e mais 
profundas do que as que tivemos nos últimos três séculos", alertou. 

Para o engenheiro Haroldo Mattos de Lemos todas as instituições 
ligadas à engenharia e arquitetura devem se unir na busca de soluções 
para enfrentar essas mudanças. 

"A SEAERJ deverá estar sempre atenta a essas mudanças e servir 
de palco das discussões sobre o futuro das profissões de engenheiros e 
arquitetos. Temos que nos unir ao lado do CAU, Clube de Engenharia, 
Crea e do Instituto de Arquitetos do Brasil para que possamos nos tor-
nar uma grande família de engenheiros e arquitetos. Que as nossas en-
tidades possam servir como ponto de encontro para debates sobre as no-
vas carreiras que vão surgir", propôs. 

Prosseguindo a cerimônia, a SEAERJ homenageou os associados apo-
sentados e as pensionista, concedendo diploma como forma de reconheci-
mento àqueles que tanto contribuíram para a história da entidade. Fo-
ram homenageados os associados: Isabel Tostes, Jayme Albek, Heitor 
Ferreira de Souza, Carmen Lúcia Petraglia, José Carlos Neder, Eduardo 
Mesquita de Souza, Ana Maria Caruso, Vilma Terezinha dos Santos, Ana 
Lucia Camilo Aguiar, Lilian Motta, Armando Abreu, Sérgio Vieira, Anto-
nio Vilardo, Cesar Drucker, Hugo de Mattos Santos, Arnaldo Cesar de 
Paiva Chiara, Affonso Canedo, Ester Costa Paiva, Marcos Konder, Artur 
Cesar Soares, Sinval de Oliveira Filho, José Arakaki e Antonio Carlos 
Soares Pereira. 

Entre as pensionistas, receberam o diploma: Maria Luiza Sarmento 
Machado, Neuza Motta e Maria Thereza de Oliveira Santos. Também foram 
homenageados: os engenheiros José Maurício Baptista Nogueira (in memo-
rian), Suzana Calihman, José Carlos Coelho Leal e Walter Zentgraf; e 
os arquitetos Julio Cesar Pessolani e Letícia Magiano Hazan. 

Encerrando a cerimônia, o vice-presidente da Seaerj, Alberto Ba-
lassiano, apresentou aos presentes a mais nova edição da Revista 
"Seaerj Hoje", destacando a matéria principal sob o título "Serviços 
Públicos em Questão: a Valorização Necessária".  
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Tecnologia e Sustentabilidade  
 

 

 presidente da SEAERJ, Haroldo Mattos de Lemos, ministrou, na última quarta-feira 

(13/12) palestra sobre o tema "Tecnologia e Sustentabilidade" . A abertura coube 

à  arquiteta Marguerita Abdalla, Diretora Administrativa, que enalteceu o sucesso da 

Semana da Engenharia e Arquitetura promovida pela entidade. 

  Haroldo Mattos deu início à palestra abordando a explosão populacional nos últimos 

300 anos, quando passamos de 800 milhões para mais de 7 bilhões e meio de habitantes. Este 

crescimento extraordinário foi possível porque a humanidade,  que dependia da energia solar, 

aprendeu a usar a energia dos combustíveis fósseis, começando com o carvão mineral, energia 

esta relativamente abundante e barata. mundial. 

 Lembrou a todos que foi James Watt, em 1776, que aperfeiçoou a máquina a vapor 

movida a carvão mineral e possibilitou o surgimento da Primeira Revolução Industrial, e que 

temos preservadas aqui na SEAERJ duas máquinas a vapor, produzida por James Watt em 

Londres em 1862 e aqui instaladas em 1864 a mando do Imperador Pedro II. 

 Para introduzir a "quarta revolução industrial, o palestrante discorreu sobre as 

revoluções industriais já ocorridas  e a evolução advinda das mesmas, como aumento da 

expectativa de vida, redução da mortalidade infantil e aumento da produtividade e da renda 

média das pessoas. 

 A Quarta Revolução Industial (também chamada "indústria 4.0") traz avanços 

tecnológicos importantes, como a nanotecnologia, a Internet das Coisas, impressora 3D e o 

grafeno. Mas alguns fatores dificultam esta nova revolução industrial, como a  o grande 

endividamento dos governos após a crise de 2008, a degradação ambiental, as mudanças 

climáticas e a queda na produtividade. 

 Segundo o presidente da SEAERJ, ninguém pode prever o futuro, embora a projeção 

seja preocupante.  A previsão é que de 70 a 80% dos empregos como hoje conhecemos não vão 

mais existir daqui a 20 anos. Os empregos novos não serão capazes de suprir os perdidos. Já se 

discute uma "Renda Básica da Cidadania" para compensar o desemprego tecnológico.   

Para Haroldo Mattos de Lemos, o Brasil é um país de grande importância para o futuro, pois 

ainda produzimos bem mais do que consumimos, o que nos permite exportar soja, frango, 

carne de boi, minérios, etc... É importante manter a nossa biocapacidade produtiva maior que a 

nossa "pegada ecológica" para continuarmos exportando no futuro.  Antes, a humanidade 

praticava a economia linear: extrair, produzir, usar e descartar.  A economia circular é uma 

resposta ao problema de escassez que enfrentamos hoje: extrair, produzir, usar e reciclar. 

   Ao final da palestra, Haroldo Mattos de Lemos respondeu as perguntas e foi 

surpreendido pela presença de dois ex-alunos de pós-graduação que tinham sido informados 

sobre a palestra. A plateia aplaudiu e foi unânime em pedir por eventos como os da Semana da 

Engenharia e Arquitetura. 

 A integra desta palestra pode ser vista no site:   www.seaerj.org.br 

O 
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A Diretoria da SEAERJ deseja aos 

Associados, Parentes e Amigos 

Boas Festas e Feliz Ano Novo. 
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Colega, indique novos sócios. 

Juntos  somos  mais  FORTES! 

Ao preencher a ART  do CREA 

coloque o nº 28 da SEAERJ. 

Colega, indique novos sócios. 

Juntos  somos  mais  FORTES! 
Ao preencher a ART  do CREA 

coloque o nº 28 da SEAERJ. 

  

 

 

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". 

Restaurante e Salão de Festas 

 A SEAERJ oferece um completo servi-

ço de restaurante, coquetéis, festas e 

jantares. O salão de refeições com 150 

lugares, diariamente oferece aos seus 

sócios e convidados um excelente servi-

ço de almoço self-service. Serviços de 

festas e eventos poderão ser agendados 

no salão, bar e área externa. O salão 

de festas e eventos oferece um completo 

e variado serviço de coquetel e janta-

res, com capacidade para até 200 pesso-

as sentadas.  A área externa aberta com 

jardins permite eventos de grande porte 

para 400 pessoas. O estacionamento para 

50 carros com segurança de portaria e 

fornecimento de mesas e cadeiras fazem 

da SEAERJ um local privilegiado para 

associados, convidados e associações de 

classe que desejem promover festas, 

reuniões e  comemorações. 

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

