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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

SEAERJ DESEJA FELIZ PÁSCOA À TODOS 

    Ano VI      Fique Sabendo Nº 199 

Dia 30 de março de 2018 

 Palestra sobre Hidrômetros Individuais 
 

SEAERJ recebeu, na última terça-feira (20), o engenheiro João Martani, 
fundador da "AJMartani medição individualizada de água". Ele ministrou 
uma palestra sobre hidrômetros individuais em prédios e abordou as faci-

lidades e melhorias para condôminos e para o próprio condomínio. O presidente 
da entidade, Haroldo Mattos de Lemos, abriu a palestra com uma breve introdu-
ção do tema proposto e, já com a palavra, Martani relatou os benefícios do uso 
dos hidrômetros individuais, dentre eles, o fato de que o condômino passa a 
pagar apenas o que consome, sem dividir o valor geral do prédio com os outros 
condôminos. Além disso, para o condomínio, isso gera diminuição das taxas de 
inadimplência, redução de até 40% do consumo de água e valorização do patrimô-
nio. 
   O palestrante frisou que devemos ter em mente que a concessionária de ser-
viços públicos responsável pela água da cidade, continuará medindo o consumo 
por um hidrômetro geral, da entrada do prédio. A medição do hidrômetro indivi-
dual cabe ao condomínio junto à empresa de instalação. O palestrante explicou 
como o sistema de hidrômetros é instalado, já que cada cidade tem sua legisla-
ção de obras. Mostrou que, dependendo do local, a instalação pode ser feita no 
banheiro ou com tubulações que entram pelo compartimento de gesso e vão para 
cada andar. Para medir cada um, as empresas utilizam um sistema de radiofre-
quência, que são hidrômetros que trabalham com transmissores de rádio, envia-
dos a um aparelho. O aparelho medidor chama-se concentrador e mede cerca de 
três mil hidrômetros ao mesmo tempo. 
 João Martani ainda falou sobre instalações de gás individuais e como 
exemplo utilizou a cidade de São Paulo que já projeta novos prédios com essas 
instalações. Para finalizar, o engenheiro explicou como o desgaste do hidrôme-
tro ocorre: o ímã presente em seu interior, com o tempo, deixa de girar uma 
engrenagem e, com isso, o relógio para de contar com precisão. Dessa forma, 
por volta de cinco anos de uso, o hidrômetro precisa ser trocado. Muitas vezes 
o consumidor estranha o fato de que, nessa troca, a conta aumenta, no entanto, 
o palestrante explicou que por conta desse desgaste, o relógio deixa de fora 
parte da contagem, portanto, o novo lê de maneira correta. 
Ao fim, o palestrante respondeu perguntas dos presentes e recebeu do presiden-
te da SEAERJ um certificado de participação. 
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SEAERJ celebrou o Dia Mundial da Água com um painel 
interativo sobre uso consciente da água no Rio de Janeiro. O 
presidente da entidade, Haroldo Mattos de Lemos, mediou a pa-
lestra do Diretor de Produção da Cedae, Edes de Oliveira.  
Na introdução o engenheiro conversou sobre a importância da 

água e o desenvolvimento do sistema, apresentando os planos de 
ampliação e melhorias dos sistemas de agua no Estado. Ele exibiu os 
programas realizados pela Cedae, dentre eles, as oficinas e eventos 
sociais que aproxima a companhia da sociedade. Como exemplo ci-
tou as visitas de escolas e a prestação de serviços por detentos. 

O palestrante falou também sobre o caminho que a água do Rio 
Guandu faz em suas etapas, e apresentou o nível aproximado de 
água utilizado por cada cidadão.  

Ele disse, ainda, que a Cedae realiza workshops e campanhas 
internas de conscientização sobre o uso da água, assim como de for-
mação sustentável, como plantação de hortas e palestras educativas. 
“ O maior viveiro de mudas do estado pertence à Cedae e fica em 
Magé”, afirmou Edes. 

Segundo ele, a companhia preza pela formação de opinião dos 
"pequenos", realizando planos de conscientização específicos e apro-
fundados para crianças, inclusive disponibilizando um ônibus para 
que alunos de escolas públicas façam visitação nas estações de tra-
tamento. 

Para finalizar, o engenheiro exibiu as novas tecnologias que po-
derão entrar em vigor no futuro, como a dessalinização. Para ele, es-
se é um processo muito caro e que não convém no momento para a 
cidade. "Por enquanto, a Cedae concentrará seus esforços no trata-
mento da água doce". 

O palestrante respondeu às perguntas dos presentes e agrade-
ceu o convite do presidente da SEAERJ, Haroldo Mattos de Lemos 
que, como mediador, encerrou o painel com um discurso sobre a uti-
lização sustentável da água no mundo. 
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Colegas do Município  
    

oje na Câmara dos Vereadores foi realizada uma Audiência Pública para 
discutir o projeto de lei enviado pelo governo Crivella, taxando os inati-
vos em 11%.  Foram convidados para a audiência membros do executivo 
municipal, como o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, a secretária 

de fazenda, Maria Eduarda, o presidente do Previ-Rio, Bruno Louro.  A sessão foi 
presidida pelo vereador Junior da Lucinha, e contou com mais de uma dezena de 
vereadores de vários partidos.   

  
            Neste evento a SEAERJ esteve presente com vários associados e conse-

lheiros, e na intervenção feita pelo vice-presidente da entidade, o engenheiro 
Alberto Balassiano, ele se posicionou contrário a este projeto, pois o governo 
deveria reconhecer formalmente uma dívida de cerca de três bilhões, com o 
nosso fundo de previdência, o que resolveria o problema do equilíbrio finan-
ceiro do Funprevi, e não taxar os inativos, pois isto além de não resolver o 
problema, ainda penaliza injustamente aqueles que contribuíram durante toda 
a sua vida profissional. Sua proposta foi de que este projeto deve ser devolvi-
do para o executivo e um outro, que quita as dívidas com o Funprevi , deveria 
ser enviado. 

  
            Ao final do encontro, todos sairam confiantes de que este projeto deverá 

ser devolvido para o executivo, pois não atende ao aspecto legal exigido pela 
assessoria jurídica da Câmara dos Vereadores.  Este foi o primeiro passo para 
derrubar este projeto de lei, e novas batalhas deverão acontecer, e para isto 
todos os servidores estão convocados a se somarem nesta caminhada. 
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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". 

 
Prezado  Associado 

 
                                            

Receba  o             por  WhatsApp              

 

no seu celular.  

Cadastre-se no WhatsApp  da SEAERJ:       

  (21) 97166-6834 

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

