
1 

 

      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 211 

Dia 22 de Junho de 2018 

CATEGORIAS SE MOBILIZAM CONTRA TAXAÇÃO DE INATIVOS                  

E A FAVOR DO FUNPREVI 

SEAERJ esteve presente na manifestação que aconteceu na última terça-

feira (19/06) no CASS para sensibilizar o Legislativo Municipal contra a ta-

xação dos inativos proposta pelo Prefeito Marcelo Crivella e em favor do 

projeto 855/2018 que torna as dívidas do Previ, dívidas de governo e abre possi-

bilidades de a administração municipal injetar recursos no fundo. 

“O que será arrecadado pelo governo com a taxação dos inativos é muito 

pouco, não resolverá a situação do Previ, para justificar a injustiça contra aque-

les que já contribuíram por 30 ou 40 anos”, defendeu Alberto Balassiano, vice-

presidente da SEAERJ.  

Quanto ao projeto 855/2018, ele lembrou que a atual situação do Previ é de-
corrente da dilapidação de seu patrimônio pelo próprio governo municipal. 
“Então nada mais justo que o governo assuma para si as dívidas e volte a injetar 
dinheiro no fundo. Afinal, os recursos dos servidores foram indevidamente usa-
dos em obras e programas, além das transações escusas, pelas administrações 
do Município”, explicou Balassiano sobre a proposta encaminhada para tramita-
ção na Câmara de Vereadores. 
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ECONOMISTA APRESENTA PROJETOS PARA SOLUÇÃO 
DA MOBILIDADE URBANA EM PALESTRA NA SEAERJ 

 

stá na hora da engenharia ocupar o seu papel neste país. Durante muito tempo 
a engenharia vem sendo atropelada por decisões com viés político, acima de 
tudo, em detrimento da boa técnica, que foi sendo abandonada, afirmou o 
economista Antonio Pastori, na abertura da palestra "Os Quatro Projetos de 

Caminhos do Imperador: 3 Trens mais 1 Barca", que ministrou nesta quarta-feira, 20 
de junho, no auditório da SEAERJ. 

 Pastori defendeu uma maior participação dos engenheiros no planejamento das 
obras de infraestrutura dos governos e apresentou propostas de quatro projetos que 
visam buscar soluções racionais para melhoria da mobilidade urbana no entorno da 
Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. A palestra fez parte da programa-
ção da reunião mensal do Centro Cultural SEAERJ (CCSEAERJ). 

 Vice-presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, Pastori apre-
sentou como propostas de melhoria da mobilidade urbana no Rio de Janeiro os proje-
tos: Trem Expresso Imperial, ligando Petrópolis à Estação de Saracuruna da Supervia; 
Trem Expresso Executivo da Supervia, operando a linha Saracuruna x Central do Brasil; 
Trem da Estrada de Ferro Mauá, entre os trechos de Piabetá e Guia de Pacobaíba; e 
Barca do Imperador, na linha Guia de Pacobaíba x Praça XV, com escalas alternadas 
em Paquetá e na Ilha do Governador.  

 "Esses quatro projetos do Caminho do Imperador, na verdade, demonstram o que a 
engenharia pode fazer, utilizando parte da infraestrutura que existe no País, e não só 
no Rio de Janeiro, embora a palestra de hoje tenha como foco o nosso estado, especi-
ficamente, no recôncavo da Baía da Guanabara. Isso prova que os engenheiros têm as 
soluções e a capacidade técnica para desenvolvè-las, dependendo, apenas, da boa 
vontade e do interesse político das autoridades para implementação desses projetos". 

 O projeto Trem Expresso Imperial irá possibilitar um deslocamento no trecho de 23 
Km em um tempo médio de 40 minutos. "Nesse projeto aproveitaríamos a linha da 
Supervia entre Inhomirim e Piabetá e seriam reconstruídos apenas 7,4 Km, sendo 6 
Km no plano inclinado. Além de reduzir a dependência dos petropolitanos em relação 
à BR-040, as tarifas seriam mais competitivas, uma vez que o trem será elétrico e isen-
to de pedágio e de IPVA", explicou 

 Já o Trem Expresso Executivo, ofereceria um conforto maior, com os passageiros via-
jando sentados em carros climatizados durante o percurso de 35 Km, ligando Saracuru-
na à Central do Brasil, em cerca de 40 minutos. "Pelos nossos cálculos, esse projeto re-
tiraria cerca de 1,6 milhão de veículos das ruas em um ano", calculou.  

Já no projeto do Trem da E.F. Mauá, os passageiros que vierem de Petrópolis pelo Trem 
Expresso Imperial, em vez de seguir viagem até Saracuruna, poderão desembarcar na 
estação de Piabetá, seguindo em direção à Guia de Pacobaíba, em percurso total apro-
ximado de 30 minutos. 
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 O projeto da barca, partindo da Guia de Pacobaíba, prevê a utilização de catamarãs, 
em percurso aproximado de 22 Km, aliviando os passageiros dos engarrafamentos pa-
ra o deslocamento até o Centro do Rio. Pastori estimou os custos de investimento dos 
quatro projetos em torno de R$ 600 milhões, aproveitando a via aquaviária subutiliza-
da e a infraestrutura existente das antigas vias férreas. 

 Pastori encerrou sua apresentação destacando a importância do país voltar sua 
atenção para os pequenos projetos, como saída para  enfrentar a falta de recursos pa-
ra ações de desenvolvimento. 

 "Pequenos projetos e pequenos gastos é que começam a fazer diferença nesse Pa-
ís. Devemos parar de ficar pensando em megaprojetos, como os que estão parados: 
Ferrovia Norte-Sul ou a integração Leste-Oeste, a ferrovia do grão; as arenas da Copa 
de 2014; a transposição do Rio São Francisco, enfim, entre muitas outras que levam 
nada a lugar nenhum. Temos que ter a humildade de começar a pensar em pequenos 
projetos nesse molde para tentarmos convencer as autoridades que esse é o caminho, 
pois não há recursos para as grandes obras que envolvem custos astronômicos", consi-
derou Pastori. 
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O primeiro candidato independente às eleições de 2018 com uma proposta 
concreta que respeita a inteligência do cidadão eleitor brasileiro. 

Dia 28 de junho, quinta, às 17:30h no auditório do Searj 
Rua do Russel, nº 1, Glória, em frente à Igreja da Glória, estação Glória do 

Metrô, estacionamento no local. 
Pede-se confirmar presença: 2136-6751 e 2205-2795 (auditório p/ os 100 

primeiros inscritos) 
 

 
17:30     - Apresentação do evento: por Haroldo Mattos de Lemos, pela   

                 SEAERJ 
17:40     - Apresentação do palestrante: por Jorge Maranhão, pela Voz do            

                 Cidadão 
17:50     - Palestra de Thomas Korontai – introdução ao momento político        

                  nacional 
18:10     - A proposta federalista para o Brasil como reorganização do Estado 
18:30     - Uma nova Constituição como compromisso dos candidatos 
18:50     - O que o cidadão pode fazer para garantir eleições limpas 
19:10     - Abertura para questões mediante inscrições 
19:30     - Encerramento 
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Prezado  Associado                                       

 

Receba   o                                                                         
 

por WhatsApp  no seu celular.  

Cadastre-se no WhatsApp  da SEAERJ:       

Ligue:  (21) 97166-6834 

  

 

 

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". 

12 de julho 
Das 19:00h às 23:00h 

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

