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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

ASSOCIE-SE A SEAERJ JÁ. PARTICIPE DA AÇÃO. 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 207 

Dia 25 de maio de 2018 

A participação na ação conjunta só será aberta a associados da 

SEAERJ por isso, corra para se associar 

 

SEAERJ estará à frente de ação conjunta que será impetrada 
contra os decretos 46308 e 46309, sancionados e publicados pelo gover-
nador Luiz Fernando Pezão, em 9 de maio. A ação terá a assessoria do 

ex-procurador Nelson Ribeiro Alves. A resolução foi informada em assembleia 
geral do estado, realizada na última terça-feira (22/05), na sede da entidade. 
 Na ocasião, ficou definida a realização de nova assembleia em cerca de 15 
dias, e antes desse prazo os engenheiros dos quadros estaduais que tenham in-
teresse em aderir à ação e que ainda não fazem parte do quadro de associados 
da SEAERJ, precisam se associar à mesma, pois só nesta condição poderão fa-
zer parte integrante da causa. 

 De acordo com o decreto 46308, fica atribuída eficácia vinculante e normati-
va ao parecer nº 08/2017 – RBAR e determina a não aplicação do artigo 
19 parágrafo 8º do decreto lei nº 220/75, no âmbito da administração pública 
estadual. Já o decreto 46309, atribui eficácia vinculante e normativa ao parecer 
ASJUR nº 24/ 2017 – IEEA (FLS. 07/14) e ao respectivo visto (fls 27/29) além 
de determinar a não aplicação do artigo 1º e anexo único da Lei estadual nº 
6.626, de 30 de junho de 2014, no âmbito da administração pública estadual.  

 Na próxima assembleia será definido o tipo de processo que cabe nesses ca-
sos, conforme orientação do ex-procurador Nelson Ribeiro Alves. Reunião Ordi-
nária do Conselho Diretor deve ser convocada antes desse prazo, para aprova-
ção da inscrição de possíveis novos associados. Por isso, os interessados devem 
preencher suas fichas associativas o quanto antes para não perder esse prazo, o 
que inviabilizará sua participação na ação. 
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 Mais uma vez, a união de todos é fundamental para fazer face a essa afronta 
e desrespeito aos profissionais de carreira da administração estadual. Por isso, é 
importante que todos difundam esta notícia junto aos colegas de seus setores, 
incentivando-os a associarem-se à SEAERJ o quanto antes, para fortalecer a en-
tidade e a ação conjunta em mais essa luta travada na defesa de nossos direi-
tos. 

ADEUS A FERNANDO MAC DOWELL 

 

o último dia 20, o mundo da engenharia perdeu um importan-

te profissional quando se fala em carreira voltada para as polí-

ticas públicas, no caso, especialmente na área 

dos transportes urbanos. Neste dia faleceu 

aos 72 anos, o vice-prefeito do município do 

Rio de Janeiro, Engº Fernando Mac Dowell.  

A Sociedade dos Engenheiros e Arquite-

tos do Estado do Rio de Janeiro – SEAERJ, 

dessa maneira, se une àqueles que lamentam 

e se enlutam pela perda de um profissional e 

colega da qualidade de Mac Dowell, associado dessa entidade. 

Nos despedimos na certeza de que todos os seus ensinamen-

tos e contribuições à engenharia se perpetuarão em seus projetos 

e nos futuros, que terão suas experiências como base. 

Ao colega Mac Dowell nossa saudade e eterna admiração. 
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Palestra Habitação Popular        

Desafiando Governos 
  
  
arquiteto Giuseppe Badolato propôs, na manhã desta quarta-feira, 
dia 23, que a SEAERJ promova debates e seminários reunindo enge-
nheiros, arquitetos e especialistas em habitação para sejam discu-
tidas propostas para formulação  de uma política habitacional a ser 

encaminhada aos poderes públicos. A proposta foi apresentada durante a 
palestra “Habitação Popular – Desafiando Governos”, ministrada pelo ar-
quiteto e associado da SEAERJ durante reunião do Centro Cultural da enti-
dade. 

  
“O problema da habitação popular é de solução muito complexa. Para 

isso, sugiro que a SEAERJ proponha amplos debates com a sociedade civil, 
trazendo engenheiros, arquitetos, técnicos e especialistas para relatarem 
suas experiências e apresentarem propostas visando à construção de um 
projeto de política habitacional realística, respeitando as particulari-
dades de cada região”, destacou. 

  
Em sua explanação Giuseppe apresentou breve histórico sobre a políti-

ca habitacional desenvolvida a partir de 1960, quando a capital federal 
foi transferida para Brasília. “Com o governo Carlos Lacerda, no então 
Estado da Guanabara, pela primeira vez estabeleceu-se uma política habi-
tacional unificada e abrangente, porque, até então, essa questão vinha 
sendo tratada isoladamente por várias entidades públicas, que atuavam com 
base em filosofias diferenciadas, cujos esforços eram pulverizados sem 
alcançar uma solução satisfatória. Para isso, foram criadas a Secretaria 
de Serviços Sociais e, em 1962, a Companhia Estadual de Habitação (Cohab-
GB), com a proposta de atuarem no desenvolvimento de uma política  de er-
radicação e contenção de favelas, acopladas a um plano de construção de 
casas populares". 

 Ele lembrou que eram destinados 2,5% da arrecadação do Estado para a 
Cohab-GB, que se propunha a atender famílias que inicialmente seriam re-
tiradas das áreas selecionadas, para a implantação do plano de remodela-
ção da cidade e, de forma contínua, dar prosseguimento ao processo de er-
radicação de todas as favelas no Estado da Guanabara, como também evitar 
a formação de novo aglomerados. 

 “É inegável se reconhecer a importância desse programa que, além de, 
inicialmente, propiciar um teto a cerca de 14 mil famílias, erradicou vá-
rias favelas, como Pasmado, Esqueleto, Getúlio Vargas, Timbó, entre ou-
tras. Nessas áreas liberadas se deu a utilização imediata para impedir 
novas ocupações irregulares, restituindo à cidade espaços urbanos muito 
importantes”. 

  
O projeto desenvolvido na Guanabara serviu de modelo para discussão 

de um projeto habitacional em nível nacional. Giuseppe disse que esse foi 
um dos motivos que levou o governo federal à criação, em 1964, do Banco 
Nacional de Habitação (BNH).  "Não posso deixar de destacar a importância 
da criação do BNH, ao garantir recursos substanciais ao Estado para in-
crementar o programa de erradicação de favelas. O BNH fez com que o go-

O 



 4 

 

verno Lacerda lançasse um grande plano de construção de novas habitações 
que pudesse dar fim às favelas de nosso estado. Agora, com os recursos 
ilimitados do BNH, ele poderia ampliar o projeto habitacional, já que an-
tes, só contava com os recursos do próprio Estado”, lembrou. 

  
Desta forma, Lacerda determinou que um grupo de técnicos da Cohab-GB, 

do qual Giuseppe fazia parte, desenvolvesse um projeto inovador, com base 
na experiência adquirida na construção dos primeiros núcleos habitacio-
nais (Vila Aliança, em Bangu, com 2.187 casas; Vila Kennedy, em Senador 
Camará, com 4.751; e Vila Esperança, em Vigário Geral, com 464 residên-
cias), totalizando, nos primeiros dois anos, sete mil unidades construí-
das. "Foi pedido à equipe da Cohab-GB que se projetasse algo que reunisse 
toda a nossa experiência com o objetivo de encontrar uma solução inovado-
ra sobre todos os aspectos, para que esse projeto se transformasse em mo-
delo de um grande programa habitacional que Lacerda pretendia desenvol-
ver." 

 “Dentro desse enfoque ,foi projetada a Cidade de Deus, que previa a 
construção de 3.053 unidades residenciais e, depois, se chegou a seis 
mil ,dentro do conceito de unidade quadra. A excelente equipe de Serviço 
Social do projeto havia detectado que alguns moradores da favela possuíam 
um pequeno comércio. Então, a solução criativa que encontramos foi a 
construção de casas duplex, onde o morador poderia defender o seu susten-
to, explorando o comércio no térreo da residência e morando no andar de 
cima”, explicou.  

Na primeira fase do projeto foram construídas 144 casas, cujo acesso 
era por vias asfaltadas onde não era permitida a circulação de automóveis 
para não colocar em risco a segurança das crianças que brincavam livre-
mente nas áreas de lazer. Também foram construídas duas áreas, uma para 
atender o lazer das crianças; e outra para prática de esportes pelos mo-
radores. “A previsão do projeto da Cidade de Deus era de que ele se mul-
tiplicasse em dezenas de ‘condomínios’. Só que não era murado externamen-
te. A ideia era trabalhar essa concepção com o objetivo de que os morado-
res adquirissem a autogestão, para que nossa equipe pudesse partir para o 
desenvolvimento de novos projetos, em outras áreas, seguindo o modelo”. 

 Em janeiro de 1966, já no governo Negrão de Lima, uma enchente que 
atingiu a cidade do Rio de Janeiro, deixando milhares desabrigados, aca-
bou com a proposta do projeto modelo da Cidade de Deus.“Milhares de desa-
brigados foram alojados em escolas, no estádio do Maracanã e na Vila Ken-
nedy. Alguém deu a ideia de colocar os desabrigados provisoriamente lá na 
Cidade de Deus. E assim foi feito. O que era para ser provisório dura até 
hoje. A segunda gleba ainda nem tinha começado a ser feita, porque na 
época ainda estávamos vendo a construção de uma ponte que daria acesso ao 
local. Isso colocou abaixo toda uma proposta filosófica”, lamentou.  

 Além da Cidade de Deus, Giuseppe também destacou o desenvolvimento do projeto da 
Cidade Alta, onde foram construídas 2.597 unidades. Ele apresentou breve resumo sobre o 
desenvolvimento habitacional no Estado, lembrando as realizações nos governos subsequen-
tes de Faria Lima, quando aconteceu a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janei-
ro; e o segundo governo Chagas Freitas. “Entre 1980 e 1983, já no segundo governo de 
Chagas Freitas, teve início o processo de esvaziamento progressivo dos projetos de cons-
trução de habitação popular, acompanhado pelos governos estaduais seguintes, somente 
sendo retomado em 2009, com o projeto ‘Minha Casa, Minha Vida’ , promovido pelo governo 
federal”, relatou. 

 Giuseppe aproveitou a oportunidade para convidar o construtor Antonio Carlos Gale-
ano, que apresentou breve relato sobre o funcionamento do projeto Minha Casa, Minha Vi-
da, assim como, sobre os critérios estabelecidos pela Caixa Econômica Federal para par-
ticipação no programa. 
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GRAFENO: APLICAÇÕES E TEORIA 
 

SEAERJ recebeu na ultima terça-feira, o Coordenador do 
IME, Wagner Anacleto para ministrar uma palestra sobre o 
uso do grafeno. O presidente da casa, Haroldo Mattos de 
Lemos fez a abertura do evento e convidou a todos para as 

próximas palestras. 
  
Wagner deu início a sua apresentação explicando de modo ge-

ral o que é o grafeno e suas propriedades. O grafeno é considerado 
o elemento revolucionário, e segundo o palestrante, já teorizado 
desde 2004. De origem do grafite, esse composto é mais chamado 
de Fio de Carbono. O número de artigos que citam o artigo original 
é vasto e continua crescendo. Artigo este que ganhou o prêmio No-
bel de física a pesquisadores russos. 

  
As pesquisas do uso de grafeno têm um padrão. A medida que 

sobem e avançam, chegam em um ponto de estagnação e caem, 
em um ciclo vicioso. Mesmo assim, Wagner prevê que esse elemen-
to será muito utilizado e aplicado nas casas dos brasileiros em bre-
ve. 

  
Sobre a nomenclatura de materiais de carbono 2d, ele aponta 

a evolução. Partindo do grafite, um material magro, ao diminuí-lo, 
teremos o nano grafite, e conforme mais diminuições progressivas, 
chega-se ao composto do grafeno. Ao oxidar o grafite, temos o óxi-
do de grafite, e ao reduzir este, temos como resultado o óxido de 
grafeno. 
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Ao abordar os métodos de produção de massa, para aplicações 

industriais do grafeno, a primeira técnica utilizada é ”lixar” o grafite 
e transformar para uso. Os métodos evoluíram e 6 anos depois da 
descoberta da técnica, um método denominado CVD feito com rolos 
auxilia o processo. Sobre o método CVD, Wagner explica que se 
passam de gases precursores e o catalizador é o substrato. E a par-
tir dessas condições, teremos um mecanismo de deposição do gra-
feno. 

  
A dessalinização por meio de grafeno é feita com melhor resul-

tado em águas salobras e ainda passa por testes para melhor de-
sempenho. O engenheiro explicou todo o processo de separação da 
solução e do soluto, por meio de um filtro de grafeno. 

  
Ao fim, ele esclareceu dúvidas da plateia, agradeceu o convite 

e prometeu voltar à casa. O presidente da entidade encerrou o 
evento reiterando o convite a todos para na próxima terça-feira 
comparecerem na palestra sobre a queda da ciclovia, com Paulo 
Rosman.    

por testes para melhor desempenho. O engenheiro explicou to-
do o processo de separação da solução e do soluto, por meio de um 
filtro de grafeno.  

Ao fim, ele esclareceu dúvidas da plateia, agradeceu o convite 
e prometeu voltar à casa. O presidente da entidade encerrou o 
evento reiterando o convite a todos para na próxima terça-feira 
comparecerem na palestra sobre a queda da ciclovia, com Paulo 
Rosman.    
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a última quinta-feira (24) foi realizada a reunião mensal do Conselho 

Comunitário da AISP2, nas dependências da SEAERJ. 

Abrindo o debate, os presentes foram recebidos pelo Presidente da casa, 

Engº Haroldo Mattos de Lemos, que declarou que se sente muito contente 

com essa parceria e que a SEAERJ estará sempre aberta aos órgãos de Se-

gurança e a essa AISP.   

A palestra de hoje foi ministrada pelo Major Peres, da Operação Aterro 

Presente (OAP). Ele que fez uma bela apresentação explicando e esclarecen-

do todo o projeto do qual é responsável, aos moradores e representantes da 

Sociedade Civil e Associações de Moradores dos bairros da área da AISP 2 

(Botafogo, Laranjeiras, Flamengo, Catete, Gloria, Cosme Velho, Humaitá e 

Urca.) Em seguida o Comandante do 2º BPM apresentou as estatísticas 

da mancha Criminal do mês passado e suas estratégias para o combate aos 

crimes. 

 Na mesa também se pronunciou o Delegado da 10ª DP, Dr. Tarcisio 

Jansen, que justificou a ausência do Dr. Braga, da 9ª DP e fez uso da pala-

vra sobre seu trabalho.  

Presentes também os parceiros da Prefeitura, Superintendente da Zona 

Sul, Sr. Marcelo Maywald e representantes da GM.  

 Após a apresentação da mesa, os presentes inscritos puderam fazer su-

as colocações às autoridades presentes. Reunião muito proveitosa e esclare-

cedora. 

N 
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Prezado  Associado                                       

 

Receba    o                                                                         
 

por WhatsApp  no seu celular.  

Cadastre-se no WhatsApp  da SEAERJ:       

Ligue:  (21) 97166-6834 

*** Dia 14 de Junho*** 

  

 

 

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". 

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

