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NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS

Palestra sobre Segurança do Paciente

C

omo parte da programação especial da Semana de Engenharia e Arquitetura,a
SEAERJ recebeu a superintendente da vigilância sanitária do Estado, Claudia de
Mello, para palestra sobre segurança do paciente, tendo como enfoque o papel
do arquiteto e do engenheiro nesse processo.
A palestrante foi recebida pelo presidente Dr. Haroldo Mattos, que deu início
a primeira palestra da semana.
Claudia comentou sua alegria em estar na SEAERJ e explicou como a
segurança do paciente era vista e tratada antigamente. Com outros nomes e
enfoques, esse tema sempre destacou a fragilidade do meio médico em lidar com o
assunto fundamental na vida dos pacientes: sua segurança em hospitais ou clínicas.
Para introduzir, a palestrante mostrou como e o que a vigilância sanitária
cuida no tempo de sua existência. Claudia contextualizou Hipócrates, que é
considerado o pai da medicina. Os fundamentos da vigilância sanitária são:
Estrutura, processo e resultado. Ela enfatizou que o sistema de saúde do estado não
é seguro de maneira geral. Os arquitetos e engenheiros que projetam um hospital
precisam saber os processos e as leis necessárias para tal. Tudo começa com eles, e é
preciso que todos saibam o que podem ou não incluir no projeto.
Para finalizar, a arquiteta Marguerita Abdalla explicou um pouco sobre sua
experiência nesse âmbito, e frisou que a vigilância sanitária serve não apenas para
inspecionar locais, mas também produtos e que precisa do apoio da sociedade para
funcionar plenamente bem. Concluindo, Marguerita fez uma colocação mais que
necessária: “Nós potencializamos o dano, nós que fizemos o projeto. ” As duas
esclareceram as dúvidas da plateia e debateram sobre o assunto. A superintendente
recebeu o certificado de reconhecimento .
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N

o encerramento da Semana de Engenharia e Arquitetura, a SEAERJ recebeu como palestrantes o presidente do Clube da Engenharia, Eng° Pedro Celestino, e a Vice-presidente de Relações Socioculturais do IAB-RJ,
Arqª Ceça Guimaraens. Os dois foram recepcionados pelo presidente da entidade, Haroldo Mattos de Lemos, que agradeceu a todos pelo sucesso dos
eventos da semana comemorativa.
Pedro Celestino discorreu sobre a importância da engenharia pública no
decorrer dos anos. Lembrou que a chegada do concreto armado nos anos 20
permitiu que houvesse um desenvolvimento, mesmo que tardio. Casas de pedra e ruas de areal foram substituídas e a participação da engenharia nesse
momento, segundo ele, foi imprescindível. A partir daí, as obras públicas e a
demanda por mobilidade urbana cresceram. Pedro citou alguns governantes
como Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas e suas contextualizações históricas. Para Pedro, um projeto ruim resultará necessariamente em uma obra
ruim, usando como exemplo as obras da ponte Rio Niterói e da Autoestrada
Lagoa Barra.
Já Ceça, mostrou como a cidade sempre foi a configuração da vida cotidiana. E usou como exemplo os projetos e elucidações de Lucio Costa. Para
ela, a cidade está dentro dos prédios, em um sentido estrutural. Citou autores
da literatura e afirmou que a arquitetura, em sua essência, tem o atributo da
inovação. Segundo ela, o desafio dos engenheiros e arquitetos hoje é superar
a desigualdade na infraestrutura e ao provimento generalizado de serviços
públicos. E, se bem-sucedido, tal desafio daria chance à população de ter condições de vida saudáveis e de trabalho, além da mobilidade garantida.

A arquitetura moderna, segundo ela, estabeleceu os próprios fundamentos formais, políticos e éticos, representando a ideia fundamental do modernismo, ou seja, a relação intrínseca da função versus forma.
Para encerrar, Ceça mostrou como os aspectos transformadores do
contexto da arquitetura reafirmam a “horizontalidade” do planeta Terra. Citou
o exemplo dos refugiados, com as equipes do Médicos sem Fronteiras denunciando a “péssima” arquitetura dos locais em que eles vivem. Além disso, defendeu a ideia de que não existe mais a certeza de "um mundo", mas sim, as
verdades de “todos os mundos”.
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No dia 19 de dezembro de 2017, reuniram-se no Bar da SEAERJ e sob a batuta do
Presidente Neder, os membros do Bando
dos Experientes para degustar um saboroso
Bacalhau à Moda da casa.
Após as sábias palavras do orador
Gabriel e do Decano Mesquita foi dado
inicio aos trabalhos.
Na oportunidade, foram tratados assuntos
da maior relevância.
Participaram também do almoço os colegas:
Haroldo, Geraldo, Arakaki, Jayme e Chiara.
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Aniversariantes do Mês de
Dezembro de 2017

6

7

8

Restaurante e Salão de Festas
A SEAERJ oferece um completo serviço de restaurante, coquetéis, festas e jantares. O salão
de refeições com 150 lugares, diariamente oferece aos seus sócios e convidados um excelente
serviço 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 jantares, com capacidade para até 200 pessoas 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

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".

9

