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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

SEAERJ 83 ANOS LUTANDO POR NÓS ! 

 

REFLEXÕES SOBRE A ORIGEM, TECNOLOGIA E SOLUÇÕES                    

PARA O FUTURO DAS FERROVIAS 
 
engenheiro João Bosco Setti ministrou palestra sobre origem e reflexão 
das ferrovias na SEAERJ. Segundo ele, o objetivo da apresentação é pro-
porcionar reflexões acerca das ferrovias e os transportes de carga. Para 

João, esse tema deve ser colocado em pauta e amplamente discutido entre os 
profissionais da área. 

 Ao iniciar, ele explicou rapidamente sobre a origem da ferrovia e da lo-
comotiva. Embora muitos não saibam, no final do século XVIII por um inglês a 
fim de transportar carvão. E ainda explicou as estruturas e a evolução das má-
quinas locomotivas e como estas funcionam. Basicamente formadas por rodas 
de aço solidárias a um eixo e um rodeio com junção de duas rodas fixadas por 
interferência. De forma genérica, podemos associar tal estrutura a um carretel. 
Outras formas foram sendo criadas e diferenças tecnológicas foram aplicadas. 
Além disso, Bosco explicou as entidades que normatizam as ferrovias no mun-
do. O brasil segue as orientações da empresa americana. 

 A questão dos freios é importante. Antigamente existia uma profissão 
específica para frear a locomotiva. Até que foi inventado um tipo de freio que é 
utilizado até hoje. Em caso de acidente existe uma válvula de emergência. Uma 
“falha segura”. Sobre sinalização e comunicação, o palestrante mostrou a evo-
lução dos equipamentos. Hoje, são utilizados rádios digitais e computadores.   

 Os planos para o futuro no Brasil são: ferrovia transoceânica e norte sul 
com um trecho já em construção. A melhoria do gabarito do ramal de São Pau-
lo é essencial para a sobrevivência do estado do Rio de Janeiro. E tal obra não 
exige custo e nem artístico. Ao citar o problema do lixo, Bosco lembrou que es-
se é um potencial para o transporte de ferrovias. Sua ideia inclui uma instala-
ção moderna de reciclagem em Campos, que é um município extenso. 

 Ao finalizar, João Bosco pediu o empenho e união das entidades de clas-
se. Logo após ele elucidou duvidas e debateu sobre o tema com os presentes. 
  O diretor técnico Sinval de Oliveira entregou o certificado de reconheci-
mento ao palestrante e finalizou o evento. 
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EVENTOS HISTORICOS DA DISPUTA PELO 

PRÉ-SAL E A RENDA PETROLEIRA 

m outubro de 2009, os EUA treinaram agentes judiciais brasileiros e um do-

cumento vazado pelo wikileaks mostrou como se deu esse processo. Duran-

te a reunião de executiva da Chevron no consulado dos EUA foram aborda-

dos temas da Lei da Partilha, em dezembro de 2009. Segundo executiva da Che-

vron, o candidato José Serra se opôs às regras do pré-sal e não deu-se urgência 

ao assunto. Em junho de 2013 os protestos pela manutenção dos 20 centavos 

reuniram milhares nas ruas com objetivo de “mudar tudo que está acontecendo”. 

Até esse momento a aprovação da presidente Dilma estava acima dos 57% e cai 

vertiginosamente logo após. Com isso, as previsões de crise política aumenta-

ram. O surgimentos dos perfis falsos e a ascendência das redes sociais e da mí-

dia revelam um novo cenário. Ainda em 2013, documentos vazados por Edward 

Snowden indicam que a Petrobrás, o MME e a presidente foram espionadas. A 

NSA era parceira em operações executivas no Brasil e apenas em Janeiro já ha-

via recolhido 2,3 bilhões de dados de usuários brasileiros.  

Já em março de 2014 a Operação lava jato teve início junto à cooperação 

internacional. O palestrante deixou clara a necessidade de se combater todo tipo 

de corrupção e que pensa que a maneira que se faz atualmente é controversa. 

 Para ele, as consequências econômicas e sociais devem ser levadas em consi-

deração ao tomar uma medida. Em sua visão, prisões preventivas alongadas, de-

lações premiadas, entre outras receberam tratamento diferenciado da mídia e 
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causaram manipulação da opinião pública. Tendo como resultado prejuízo para 

empresas brasileiras e desvalorização de ativos. Ele registra o impeachment co-

mo fato geopolítico importante no cenário petroleiro e deixa discussões partidá-

rias à parte. Logo após, Temer assume agenda das multinacionais do petróleo. 

Nessa nova política, agenda do sistema financeiro internacional e dos países es-

trangeiros que controlam as multinacionais privadas e estatais. As multinacio-

nais desejam propriedade do petróleo brasileiro ao menor custo possível, acesso 

privilegiado ao mercado brasileiro, comprar os ativos da PETROBRÁS a preço 

baixo, garantir a segurança energética dos países, maximizar o lucro. A agenda 

do atual presidente inclui: Fim da liderança da Petrobrás como operadora única 

no pré-sal, privatização dos ativos e desintegração da Petrobrás, renovação de 

subsídios à importação do REPETRO, redução dos impostos sobre a renda petro-

leira, abertura do mercado de trabalho para estrangeiros.  

Desde 2016 a PETROBRÁS realiza uma nova política de preços. A estatal 

perdeu mercado e a ociosidade das refinarias chegou a ¼ de sua capacidade.  

A exportação de petróleo cru disparou e a importação de derivados bateu 

recordes. Enquanto houve perda de consumidores brasileiros, houve ganho de 

produtores norte-americanos. Segundo ele, “parcerias estratégicas” é o codino-

me para privatizações. Até o momento, essas parcerias são realizadas com cinco 

multinacionais. O pré-sal representa mais de 50%  da produção de petró-

leo hoje, em 2018. Ele cita que nenhum país como o Brasil se desenvolveu ex-

portando petróleo. Segundo ele, o desenvolvimento do brasil depende da melhor 

utilização dos nossos recursos naturais em benefício da maioria da população e 

não de uma parcela específica. 

Ao fim, Felipe Coutinho citou alguns itens sobre o cenário atual e elucidou 

dúvidas dos presentes. Recebeu das mãos do presidente o diploma de reconhe-

cimento e agradeceu o convite da casa. 
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om o auditório lotado em uma manhã de quinta-feira, enge-
nheiros, arquitetos, geógrafos e geólogos públicos do Esta-
do e dos municípios do Estado do  Rio de Janeiro participa-

ram, em 19 de julho, da Sessão Solene em comemoração aos 83 anos 
da Fundação da SEAERJ. A cerimônia contou com a participação de 
representantes dos poderes Executivo e Legislativo, assim como 
das entidades de classe, CAU-RJ, Clube de Engenharia e CREA-
RJ. A solenidade foi aberta com a apresentação do Coral da 
Seaerj, que, sob a regência do maestro Marcos Cardozo, brindou o 
público presente com canções da MPB. 

Em seguida, foram convidadas as autoridades para assumirem 
seus lugares na mesa de honra da sessão solene, composta por Ha-
roldo Mattos de Lemos, presidente da SEAERJ; Alberto Balassiano, 
vice-presidente da SEAERJ; deputados estaduais Luiz Paulo Corrêa 
da Rocha e  Eliomar Coelho; Verena Vicentini Andreatta, secretá-
ria municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação; Luiz An-
tonio Cosenza, presidente do CREA-RJ; Luiz Felipe Pupe de Miran-
da, presidente do Centro Cultural da SEAERJ e diretor geral da 
Mútua Regional; e Paulo Cesar Silva Costa, diretor executivo da 
Câmara Metropolitana de Integração Governamental. 

Após a execução do Hino Nacional, o presidente da SEAERJ , 
Haroldo Mattos de Lemos saudou todos os presentes, destacando a 
importância da data por toda a história da SEAERJ durante os 83 
anos de sua existência. Ele chamou a atenção para a era digital 
e o impacto na sociedade. "Devemos estar preparados para enfren-
tar as três tendências conhecidas como o Trilema Digital, com-
posto pela 'exteligência', tribalismo e compartilhamento", aler-
tou, explicando que, na exteligência, o conhecimento não precisa 
mais ser guardado no cérebro. "E isso resulta na diminuição da 
curiosidade. Vivemos uma polarização da sociedade entre os curi-
osos e os descuriosos". 

Outra característica destacada, na opinião do presidente da 
SEAERJ, o tribalismo, também deve ser observada com atenção. 
"Antes, uma pessoa com um posicionamento político conseguia se 
relacionar e debater com outra de opinião totalmente antagônica. 
Hoje já não é assim", frisou, explicando que, com o tribalismo, 
as pessoas só leem e ouvem o que querem e, só assistem o que 
gostam. "A polarização política presente hoje nas redes sociais 
é um reflexo disso", destacou. 

Encerrando sua explanação sobre o trilema digital, o presi-
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dente da SEAERJ discorreu sobre o compartilhamento. "É preciso 
avaliar o impacto econômico nessa tendência de consumir menos e 
compartilhar mais. Temos hoje bicicletas e carros compartilha-
dos; menos hotéis e mais casas compartilhadas; menos escritórios 
e mais espaços de co-working. É uma tendência sem volta, pois 
esse é o caminho para o consumo consciente", avaliou. 

Ele concluiu, avaliando o impacto da internet na socieda-
de.  "Tenho a impressão de que a internet, muito mais que uma 
revolução tecnológica, dispara uma revolução social, nos coloca 
em situações inusitadas, nos oferece anonimidade (aparente) e 
nos tira privacidade ao mesmo tempo. Ela transfere o poder das 
instituições que nos governam para pessoas, desperta o inconsci-
ente coletivo, viabiliza a atuação de disseminadores de boatos e 
manipuladores, e o nosso verniz de civilização, que levou de 10 
a 15 mil anos para ser formado, está se dissolvendo com uma ra-
pidez assustadora. Não temos ideia de onde isso vai nos levar", 
ressaltou. 

Vice-presidente da SEAERJ, Alberto Balassiano, destacou a 
presença dos associados na cerimônia de aniversário, aproveitan-
do para tecer críticas ao desmantelamento do setor públi-
co. "Estou muito feliz pela presença de tantos associados, ps 
quais considero como referências no serviço público. Infelizmen-
te, estamos vivendo momentos críticos e as autoridades tentam 
responsabilizar o servidor público por todas essas mazelas. Elas 
não se preocupam com o fato de que, quando se precariza o servi-
ço público, a maior prejudicada é a população. E é isso que 
a SEAERJ vem combatendo, contando com a participação de todos", 
frisou. 

Diretor executivo da Câmara Metropolitana de Integração Go-
vernamental, Paulo Cesar Silva Costa, falou sobre a parceria que 
vem sendo mantida entre a SEAERJ e a Câmara Metropolitana. 
"Ficamos muito felizes pelo convite para participar dessa sole-
nidade. Isso é uma atitude consequente da parceria que firmamos 
com o objetivo de retomar o planejamento na estrutura de gover-
no. Esse é o caminho: pensar e retomar no setor público a ques-
tão do planejamento", afirmou. 

Luiz Felipe Pupe de Miranda, presidente do Centro Cultural 
da SEAERJ, e diretor geral da Mútua Regional, em sua saudação, 
agradeceu a parceria firmada entre a Mútua e a entidade. "Pela 
Mútua, devo dizer que tínhamos que estar presentes nessa soleni-
dade por todo o trabalho conjunto que estamos realizando. Apro-
veito, também, para homenagear o arquiteto José Carlos Neder, 
pois devemos tudo a ele, pela existência do Centro Cultural", 
disse. 
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Para o presidente do CREA-RJ,Luiz Antonio Cosenza, completar 
83 anos é façanha somente para as grandes entidades. "Muito pou-
cas instituições chegaram a tantos anos de atuação. Infelizmen-
te, estamos vivendo um momento em que enfrentamos o desmonte das 
empresas públicas, assim como estão fazendo com o ensino públi-
co, que está sendo destruído. O CREA-RJ não vai se omitir na lu-
ta contra esse desmanche. E acredito que somente com a união de 
todas as entidades, conseguiremos enfrentar essa batalha. Temos 
que trabalhar juntos", conclamou. 

A secretária municipal de Urbanismo, Verena Vicentini Andrea-
tta, também lembrou a colaboração da SEAERJ nos projetos desen-
volvidos pela secretaria. "Agradeço a parceria da SEAERJ com 
a  secretaria, debatendo e apresentando contribuições importan-
tes sobre questões como novos códigos de obras e ocupação do so-
lo, entre outras, caminhando no mesmo objetivo de construção de 
um novo arcabouço urbanístico do município. Por isso, estou mui-
to contente de participar da comemoração dos seus 83 anos". 

O deputado estadual Luis Paulo Corrêa da Rocha não escondeu 
sua satisfação em comemorar o aniversário da SEAERJ. "Sou asso-
ciado da SEAERJ há cinco décadas. Talvez, por isso, seja a casa 
onde me sinto mais confortável, por participar de sua história 
de lutas e resistência. E apesar de todas as mazelas que enfren-
tamos, continuo a ter muita esperança no nosso país, no nosso 
povo, na nossa engenharia e na nossa arquitetura", afirmou. 

Último integrante da mesa a se manifestar, o deputado esta-
dual Eliomar Coelho saudou o público presente e aproveitou para 
fazer uma revelação. "Tenho o enorme prazer de estar aqui nesta 
casa, mas devo confessar que não sou associado da SEAERJ, mas o 
trabalho desenvolvido pela entidade, que acompanho com muita 
atenção e admiração, nas lutas pelo desenvolvimento da engenha-
ria e da arquitetura públicas, me permite afirmar que me sinto 
um Seaerjeano", confessou. Ao final da solenidade, Eliomar não 
perdeu a oportunidade e assinou a ficha de filiação como asso-
ciado da SEAERJ. 

O deputado lembrou da época quando não faltavam empre-
gos. "Já completei 49 anos de formado em engenharia. Sou da 
época do emprego garantido no momento em que se concluía o cur-
so. Lembro de vários colegas que trabalharam como engenheiro na 
Vale do Rio Doce, Petrobras e ELETROBRAS. Tínhamos orgulho de 
fazer parte dessas empresas trabalhando na construção do nosso 
país", recordou. Eliomar conclamou a todos os presentes a pen-
sarem sobre a situação atual do país, enfrentando crise econô-
mica e desemprego. "Temos que fazer uma reflexão sobre porque 
chegamos à atual situação. Não temos o direito de cruzar os 
braços e deixar esse legado para as gerações vindouras", afir-
mou. 
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Representando os quatro membros do Conselho Fiscal da 
SEAERJ para o biênio 2018/2020, Plácido Corrêa se dirigiu à me-
sa de honra da solenidade para assinar o termo de posse como 
membro efetivo. Também tomaram posse, Antonio Carlos Soares Pe-
reira (Tonhão) e Juliano de Lima, como efetivos, e Alcebíades 
Fonseca, como suplente. 

Encerrando a solenidade, a SEAERJ homenageou o arquiteto Jo-
sé Carlos Neder e a engenheira Carmen Lúcia Petraglia, que re-
ceberam medalhas pelos relevantes serviços prestados em favor 
da classe. Foram exibidos vídeos com depoimentos de associados 
destacando a trajetória profissional dos dois homenageados. 
Prosseguindo a homenagem, o presidente do Centro Cultural 
SEAERJ, Luiz Felipe Pupe de Miranda, entregou ao arquiteto José 
Carlos Neder a Medalha Arquiteto Eduardo Reidy. Em seguida, a 
engenheira Carmem Lúcia Petraglia recebeu a Medalha Engenheiro 
Raymundo de Paula Soares, entregue pelo presidente da SEAERJ, 
Haroldo Mattos de Lemos. 

A Sessão Solene foi encerrada com todos os presentes sendo 
convidados a brindarem aos 83 anos da SEAERJ, com direito a bo-
lo e espumante. 
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 Conselho Diretor da SEAERJ, entidade representativa dos Engenheiros, Arquite-
tos e Categorias afins da Prefeitura do Rio de Janeiro, em reunião realizada no 
último dia 11/07/2018, aprovou, por unanimidade, a presente moção de apoio in-

tegral às atual e futuras propostas de apurações, no âmbito da Câmara Municipal, de 
denúncias de infração político-administrativa contra o Prefeito Marcelo Crivella, diante 
dos seguintes fatos e de práticas de governo que se encontram em desacordo com os 
princípios éticos e estatutários da nossa entidade:  

O desmonte generalizado das equipes técnicas da Prefeitura do Rio tem provocado 
o alijamento dos servidores concursados da área da engenharia e arquitetura públicas, 
nos processos de planejamento e execução das obras públicas da cidade; 
 Um desmonte, nocivo ao interesse público, não transparente e danoso para toda a 
população (desorganização dos serviços prestados, paralização de obras estratégicas, 
entre outros), continua, através da precarização dos cargos de gerenciamento e de as-
sessoramento e do alto volume de contratações e nomeações de pessoas estranhas 
aos quadros, sem a devida qualificação técnica e com salários e remunerações superi-
ores; 
 A prática de governar retirando o poder decisório dos profissionais de carreira, é 
contraditória com o compromisso que o então candidato assumiu na SEAERJ, de que 
seria o Prefeito reconhecido como o administrador que tomaria suas decisões somente 
após o embasamento processual dos técnicos da casa, reconhecidos pela larga expe-
riência, competência e compromisso público;      
 Discordamos das propostas de mudanças da Legislação Urbanística, em especial o 
PLC 74/2018, que estabelece condições especiais para o licenciamento e a legali-
zação de construções e acréscimos nas edificações, contrariando o Plano Diretor, pois 
entendemos que é uma iniciativa que objetiva apenas um duvidoso aumento da arre-
cadação tributária, que, caso seja aprovada, trará em contrapartida o agravamento da 
desorganização urbana e da desumanização do Rio.  

Discordamos também de todas as medidas de governo que sistematicamente es-
tão descumprindo as legislações vigentes no que diz respeito às questões salariais e 
previdenciárias dos servidores, bem como da retirada de direitos e da falta de diálogo 
com as associações de classe e a sociedade civil organizada;         
  Passados quase dois anos de governo, muito pouco foi feito no sentido de recuperar 
a grave situação em que se encontra o fundo de previdência dos servidores munici-
pais, culminando com a inexplicável retirada da pauta de votação do PL 855/2018, 
exatamente no momento em que era aprovada, de forma injusta, a taxação dos inati-
vos e pensionistas. 
Este projeto de lei continuará sendo prioridade para os servidores, pois irá revogar o 
perdão inadequado de uma enorme dívida do Tesouro Municipal com o Funprevi, per-
mitindo assim que sejam recuperados os recursos que foram subtraídos indevidamen-
te, ao longo das gestões anteriores do nosso fundo de previdência. 
 A SEAERJ acompanhará os andamentos da Ação Civil Pública de Improbidade Ad-
ministrativa pelo crime de responsabilidade do Prefeito Marcelo Crivella, ajuizada pelo 
Ministério Público, e o procedimento de votação, no TCMRJ, do Relatório de Análise 
das Contas do Prefeito, relativas a 2017, que aponta indícios de descumprimento da 
LRF, por falta de ação para impedir o agravamento da situação financeira do mu-
nicípio, que fechou 2017 com déficit de R$ 1,6 bilhão.  

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2018. 
CONSELHO DIRETOR DA SEAERJ.  

O 
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DEU NA IMPRENSA 



10 

 

 



11 

 



12 

 

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/

