
 1 

 

      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

A Mário Sérgio, nossa homenagem e muita saudade 

    Ano VI      Fique Sabendo Nº 204 

Dia 04 de maio de 2018 
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A Mário Sérgio, nossa homenagem e muita saudade  

 
o último dia 23 de abril, perdemos uma daquelas pessoas que inspiram  

e respiram ideias e planos, nosso colega, o engenheiro Mario Sérgio de 

Castro Bandeira, que faleceu aos 79 anos, deixando sua marca na histó-

ria na engenharia pública do Estado 

do Rio e do País. 

Na SEAERJ, era figura das mais 

presentes, ávido em passar aos de-

mais seus conhecimentos e, por que 

não, adquirir outros novos. Por isso, 

era um dos mais assíduos frequenta-

dores de nossas palestras, ora como o 

palestrante, ora como plateia, sempre 

acrescentando, sempre somando. 

Atuante e criativo, por muitas vezes se fez porta-voz da SEAERJ em ar-

tigos e entrevistas como quando, em 2017, falou, como “engenheiro da 

SEAERJ”, ao jornal O Globo sobre seu projeto para contenção dos efeitos 

das fortes ondas sobre a costa carioca, o que rendeu grande visibilidade a 

todos nós, que dedicamos nossas vidas à engenharia pública tal como ele. 

Atualizado e atento, nos brindava quase que cotidianamente com 

seus artigos opinativos via Whatsapp sobre os últimos acontecimentos da 

vida brasileira no campo da economia, da política ou no que mais achasse 

que valesse a pena comentar. 

Em todos nós, mais que a saudade, fica a presença daquele que sou-

be marcar sua vida, um pouco em cada um de nós. Mário Sérgio é exem-

plo que não se foi, estará na conduta de todo aquele que teve o privilégio 

de com ele conviver. Ao nosso colega, eternas homenagens. 
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Agora as palestras 

da SEAERJ são 

transmitidas via  

facebook ao vivo, e 

armazenadas na  

página do youtube 

da entidade. 

seaerjoficial 
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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". 

Dia 10 de Maio 

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

