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ENGENHEIRO DESTACA DETALHES DO       
ACIDENTE DA SAMARCO 

 
engenheiro civil Paulo Cesar Colonna Rosman esteve  na SEAERJ para 

ministrar palestra sobre Barragem de Rejeitos e o acidente da Samar-

co.  

O diretor técnico Sinal de Oliveira fez as honrras da casa, uma vez que o 

presidente Haroldo Mattos de Lemos estava em compromisso em São Paulo. 

 

Para começar, Paulo Cesar destacou as características dos locais atingi-

dos pela tragedia, antes dela acontecer, e mostrou fotos de satélite para no-

ção de todos. Apontou os locais atingidos e as distâncias percorridas pela la-

ma. 

A barragem Fundão rompeu, e o fluxo de lama desceu, passando pela 

barragem de Santarém sem rompê-la. Após isso, chegou ao rio Gualaxo do 

Norte que possivelmente ficou com 10% da lama mais espessa. As margens 

estreitas tiveram sua vegetação carregada pelo fluxo. A lama continuou des-

cendo, e passou pelo Rio Carmo, deixando novamente um rastro de lama, e 

seguiu para o Rio Doce, pegando uma parte do Rio Piranga. 

 

No Rio Doce, não houve maiores danos nas matas, já que o rio é mais 

largo e a lama que chegou estava mais fluida e com volume reduzido. Mes-

mo assim, a deposição de sedimentos nos 3 reservatórios do rio foram signi-

ficativas. 

O engenheiro fez recomendações de melhorias, como: restaurar o solo e 

criar o parque memorial em Bento Rodrigues; restaurar a vegetação margi-

nal nos rios o quanto antes e operar os reservatórios de maneira que haja o 

carreamento de depósitos de lama fluida em cheias. 

 

Paulo Cesar comparou valores de quantidade de plumas encontradas em 
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 diversos locais, de forma natural. Ele citou o exemplo do Rio Madeira, 

que em épocas de cheia possui mais de 3000 mg/l de pluma de lama. En-

quanto o Rio Doce após a tragédia encontra-se em aproximadamente 2300 

mg/l. Ele ainda mostrou que seria muito difícil que a lama atingisse Abro-

lhos. Pois seriam necessárias correntes de ar soprando por muito tempo. O 

vento teria que persistir por mais 15 dias além dos registrados na época. 

 

Ao fim, ele destacou sua equipe técnica presente nesse estudo e respon-

deu à dúvidas da plateia. E para encerrar, Sinval de Oliveira entregou ao pa-

lestrante seu diploma de reconhecimento. Muito aplaudido, Paulo Cesar re-

tornará à SEAERJ no dia 29/05 para ministrar uma palestra à respeito dos 

aspectos meteorológicos e oceanográficos relativos ao acidente da ciclovia. 

  
 
 

   

   

ATENÇÂO COLEGAS DO ESTADO 
ASSEMBLEIA GERAL DO ESTADO NO       

AUDITÓRIO DA SEAERJ  
DIA 22/05/18 (3ª FEIRA) ÀS 14 HORAS 

PAUTA:  

Decreto que acaba com a progressão do IEEA 
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Palestra sobre fisioterapia de prevenção na 

reunião das pensionistas 
 
 
a última quarta-feira, a reunião das pensionistas contou com 

a presença da fisioterapeuta Sara Regina Slwczuk para minis-

trar a palestra sobre fisioterapia preventiva para idosos. A 

profissional destacou a importância dos exercícios físicos para a 

qualidade de vida dos idosos. 

  Movimentar o corpo na terceira idade aumenta a velocidade 

ao andar, melhora o equilíbrio, e contribui para a manutenção da 

densidade óssea. Segundo ela, controle de artrite, doença cardíaca 

e diabetes são alguns pontos beneficiados pela fisioterapia.  

Sara abordou os acidentes domésticos, tema presente no cotidiano 

de alguns idosos, principalmente entre aqueles que moram sozi-

nhos. A instalação de barras e uso de bancos no banheiro foram al-

gumas das dicas dadas pela fisioterapeuta. 

  Além disso, na palestra esteve presente o presidente da 

SEAERJ, Haroldo Mattos de Lemos, que entregou o certifica-

do à Sara Regina e discursou sobre a relevância social dos encon-

tros das pensionistas na SEAERJ. 
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Encontro na SEAERJ para discutir as      
recentes medidas do governo Crivella 

  
ecentemente o governo Crivella editou o decreto n° 44.283 de 02/03/18 

onde revoga o decreto n° 23.844/2003 da gestão do ex-prefeito Cesar 

Maia, onde garantia a não aplicação da EC nº 41 para os servidores do 

município do Rio de Janeiro.  Esta medida, que nunca foi aceita pelo Tribunal de 

Contas do Município, que não homologou nenhuma das aposentadorias realiza-

das para aqueles que entraram após a edição desta emenda constitucio-

nal.  Com este decreto, deverá ser feito o novo cálculo destas aposentadorias e 

pensões, e já está sendo realizada a cobrança da contribuição previdenciária 

(11%) para os que já reúnem as condições para se aposentarem. 

Em relação as aposentadorias e pensões que deverão ter o seu valor dimi-

nuído, o governo está propondo uma “pensão vitalícia” para repor estas perdas, 

e também está propondo um abono (os critérios ainda serão definidos) para os 

que começaram a realizar o descontar previdenciário. 

Uma outra exigência do TCM, ainda para atender a EC nº 41, é a taxação 

de 11% para os inativos, para os valores que excederem R$ 5,645,80.  Este 

projeto de lei já se encontra na Câmara dos Vereadores e deverá ser votado em 

breve.  A SEAERJ se posiciona contrária a esta medida, tendo em vista que 

aqueles que já contribuíram com toda sua vida profissional, não merecem ser 

penalizados com este desconto. 

Outra medida muito importante se refere as alterações propostas na Lei 

5300/11, que foi aprovada na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes, que tinha 

como objetivo “capitalizar” o FUNPREVI, entretanto um artigo aprovado nesta 

lei se refere ao perdão da dívida que o Tesouro Municipal tinha com o nosso 

fundo.  Uma das alterações desta lei, refere-se a revogação deste artigo, o que 

permitiria que o governo atual realizasse um reconhecimento formal desta dívi-

da, possibilitando o aporte destes recursos que foram subtraídos do nosso fun-

do, que segundo os últimos levantamentos, são da ordem de 3 bi, em valores 

históricos. 

As negociações entre o Movimento Unificado, do qual a SEAERJ faz parte 

desde a sua criação, continua negociando com o Executivo, no sentido de de-

fender os direitos dos servidores e impedir que joguem a responsabilidade des-

ta crise para as nossas costas.  

Isso posto, convidamos todos os colegas para a discussão 

destes temas na próxima quarta-feira, dia 16/05, as 13:30h, 

no auditório da SEAERJ. 
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Agora as palestras 

da SEAERJ são 

transmitidas via  

facebook ao vivo, e 

armazenadas na  

página do youtube 

da entidade. 

seaerjoficial 



 7 

 

No espaço SEAERJ você pode    
utilizar o  cartão fidelidade.  

A cada 10 refeições realizadas, a 
qualquer tempo, a 11ª você ganha de 
GRAÇA, que poderá ser realizada 
nas segundas ou nas sexta-feiras.  

Fale com Vanderley. 
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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 13 de Junho*** 

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

