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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

É preciso medidas urgentes para            
enfrentar a crise hídrica no Rio 

 

CRISE HÍDRICA: CAUSAS E SOLUÇÕES 
 

 

SEAERJ recebeu o engenheiro civil e doutor em saneamen-
to ambiental, Adacto Ottoni. Ao iniciar sua palestra, 
ele expôs um vídeo mostrando como Nova Iorque resolveu 

um problema de saneamento: Prevenindo e não remediando. A re-
portagem foi exibida no globo rural e aborda uma campanha rea-
lizada por uma cidade bem maior que o Rio e que deu resulta-
dos. Ao invés de gastar milhões para construir uma estação de 
tratamento de água (solução muito realizada no Rio de Janei-
ro), regularizaram o regime do rio e mananciais.  

Adacto deixou claro que sua apresentação foi realizada com 
intenção de quebrar o paradigma da crise hídrica no Brasil. Os 
problemas no país perpassam a falta de água. “Não há dúvidas 
de que independentemente do problema do aquecimento global e 
das mudanças climáticas, as nossas bacias hidrográficas estão 
cada vez mais doentes”. Segundo o engenheiro, a degradação da 
bacia tem sido um dos principais motivos do agravamento da 
crise. Com isso, as enchentes e a impermeabilização do solo 
aumentam e há aumento da poluição dos rios. 

 O conceito de sustentabilidade ambiental também foi abor-
dado pelo palestrante, que enfatizou a importância do equilí-
brio das ações do homem sob a natureza. Diante desse cenário, 
a precariedade nos esforços políticos é preocupante. Para 
Adacto, o que falta é a mobilização de políticos e especialis-
tas na área para buscar soluções com baixo custo e de alto ní-
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vel. 
 Ao abordar a falta de água, o palestrante apresentou grá-

ficos da média em milímetros em São Paulo. Ao observar estes, 
vemos que a chuva está em níveis razoáveis. E a questão é: Como 
os reservatórios estão em níveis tão baixos se as chuvas vêm 
caindo e até causando enchentes? Com os rios mais assoreados e 
a bacia impermeabilizada, as enchentes ocorrem com mais fre-
quência e junto aos sistemas de drenagem entupidos causam tanto 
estrago.  

“A gente tem que começar a repensar esse nosso sistema de 
reaproveitamento da água”. O uso da água precisa ir muito além 
de rios e chuva. Ele demonstrou o ciclo hidrológico e sua im-
portância para a natureza e o sistema que a envolve. Quando o 
homem intervém gera desequilíbrio. Para garantir uma redução da 
crise hídrica é necessário reforçar o solo e investir na área. 

 Toda a matéria orgânica que cai no solo é decomposta e em 
um processo biodegradável e sustentável, transformado em húmus. 
Ao aumentar a concentração de húmus no solo é possível aumentar 
a produção e retenção de água em uma floresta. Essa é uma medi-
da efetiva para controle de enchentes. 

 Ao finalizar, o palestrante trouxe medidas urgentes para 
enfrentar a crise hídrica no Rio: Implantação de intervenções e 
obras de controle de erosão; programas de conscientização da 
população na redução do consumo de água e energia; combater as 
perdas e desperdícios de água; políticas de captação de água 
das chuvas; políticas para captar energia solar; políticas para 
ampliação da captação de fontes renováveis de energia.  

“A solução é o reuso”. Adacto respondeu a perguntas da pla-
teia e recebeu das mãos do Diretor Técnico Sinval de Oliveira o 
certificado de reconhecimento. 
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 A RECUPERAÇÃO F ISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Palestrante Deputado Estadual Luiz Paulo Corrêa 

 
 

Ao implementar uma lei complementar federal, o acordo com o 

estado incluía algumas regras. Nesta constavam vedações e obriga-

ções que o estado deveria cumprir. Algumas regras: Não permitidas 

concessões de reajuste a servidores públicos; ter receita corrente 

líquida anual menor que a dívida; não poder criar despesas com no-

vos cargos. Além disso, o deputado deixa claro que é imprescindível 

distinguir o que é reajuste de revisão. Lembrando que uma lei com-

plementar não pode contrariar a constituição federal. 

Com as eleições do fim do ano, os novos governadores e presi-

dente da república, podem extinguir o acordo. Porém, para o depu-

tado Luiz Paulo Correa, é pouco provável que isso ocorra. No plano 

de recuperação fiscal algumas metas mais objetivas como quitar a 

folha, cumprir os percentuais mínimos de investimento em saúde e 

educação e promover a recuperação econômica do estado. Ao ten-

tar quitar os salários e contas atrasados, o governo buscou por 

mais empréstimos. O deputado exibiu quadros e gráficos sobre a 

arrecadação e gastos do governo. E lembrou que o imposto de ren-

da de funcionários públicos é do tesouro, ou seja, fica retido ao go-

verno. Foram exibidos diversos impostos e os orçamentos básicos, 

sem contar com Royalties. Vale lembrar que com a greve de cami-

nhoneiros houve queda na produtividade em todo o país. 

  

Já sobre os Royalties, o deputado fez questão de separar um tó-

pico exclusivo a ele. Mostrando de forma cronológica, ele apresen-

tou os números dos ganhos com o uso desse recurso. Segundo ele, 

a arrecadação de Royalties do petróleo depende de três fatores: 

Produção do petróleo do pré-sal; preço do barril e preço do dólar. 

    Atualmente, com o dólar a quase R$ 4,00, existe o aumento da 

dívida e a previsão de encerrar o ano regredindo. Ele apresentou as 

projeções dos próximos anos em reais. Mesmo com a produção em 

alta, tendo um dos fatores base abalado, ficamos longe do “buraco” 

atingido anteriormente e não conseguimos quitar e crescer. 

  

“A união é uma das nossas grandes malfeitoras, a constituição 

federal no artigo primeiro diz que o Brasil é uma República Federati-

va, constituído da união dos estados e municípios. ” 
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Para o deputado, estamos vivendo em uma república unitária. 

“Toda parte do leão é da união”. A união é uma máquina fantástica 

de rodar dinheiro. Ele declarou total repúdio aos políticos corruptos 

do país e debateu com os presentes acerca desse tema e da má 

gestão do governo do Estado. Logo após recebeu das mãos do pre-

sidente da SEAERJ, Haroldo Mattos de Lemos, certificado de reco-

nhecimento e foi muito aplaudido pelos presentes. 
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PERDA 

SEAERJ se solidariza com nossos colegas do CREA-
RJ pela perda repentina de seu ex-presidente, 
o engenheiro eletricista e ambientalista, José Cha-

con de Assis, que faleceu em Brasília na última terça-feira 
(3/7).  

Aos seus amigos e familiares, a nossa solidariedade neste 
momento de dor. 

A 

M 
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PREZADO 

COLEGA 

Como já é do seu conhecimento, 

A nossa SEAERJ está passando por 
momento financeiro muito difícil 

com a crise que se instalou, nos úl-
timos anos, em nosso País. 

Uma das maneiras de você ajudar a 
SEAERJ, é almoçar com mais fre-
quência em  nosso restaurante. 

A comida é do tipo caseiro e muito    
saborosa, como você sabe. 

Venha, ajude-nos a reerguer a 
SEAERJ. 

Traga seus colegas de trabalho. 

A  SEAERJ 

AGRADECE 
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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". 

09 de agosto 
Das 19:00h às 23:00h 

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

