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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

AJUDE A SEAERJ COLABORANDO COM UMA DOAÇÃO 

 

 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 219          

Dia  17 agosto de 2018 

  

  

SEAERJ sediou, na segunda-feira,  13 de agosto, a Segunda Audiência Pública 

de Instrução para a Implantação do Boulevard da Glória promovida pelo Pacto 

do Outeiro da Glória e pelo Coletivo Conexão com a G.L.O.R.I.A., que atuam no desen-

volvimento do projeto de revitalização do bairro. Na audiência, o ambientalista Cláu-

dio d'Ávila anunciou que já existe um grupo empreendedor interessado em firmar par-

ceria público-privada com a prefeitura do Rio para investir nas obras. 

Presidida pelo engenheiro Haroldo Mattos de Lemos, presidente da Seaerj, a me-

sa da audiência pública foi formada pelo arquiteto Jean Pierre Janot, jornalista Maurí-

cio Santos, administrador Sérgio Monteiro e a empresária Ester Mendonça. 

"Os moradores do bairro da Glória estão mobilizados para buscar viabilizar um 

projeto apresentado pela SEAERJ, em 2008, oferecendo uma nova visão para o bairro. 

Conversei com o atual presidente da entidade, engenheiro Haroldo Mattos de Lemos, 

e realizamos a primeira audiência pública, ainda no primeiro semestre deste ano, 

quando informei que iria buscar investidores para viabilização do projeto," explicou. 

  Na audiência, o presidente da SEAERJ, Haroldo Mattos de Lemos, chamou a 

atenção sobre a necessidade de um novo reestudo sobre o projeto apresentado em  

2008.  

A 



2 

 

 

"É importante frisar que não bastam apenas os recursos. Torna-se necessário rea-

valiarmos o projeto original apresentado, para verificar as eventuais necessidades  

de atualização. Além disso, o projeto deverá ser submetido à aprovação do Con-

selho Diretor da SEAERJ", alertou. 

Claudio d'Avila explicou que ainda será marcada uma terceira audiência pública, 

condição obrigatória para legalização da iniciativa, quando será anunciado o grupo 

empreendedor interessado em investir na obra de revitalização. "Após essa terceira 

audiência e a aprovação de todos os envolvidos, particularmente, da SEAERJ, autora 

do projeto, daremos encaminhamento para que o grupo de empreendedores e a pre-

feitura estabeleçam a parceria público-privada." 
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SEAERJ INDICA LEONAM ESTRELLA COMO CANDIDATO  AO 
PREVI-RIO 

 

a última reunião do Conselho Diretor da SEAERJ, foi indicado por aclamação, para con-
correr às eleições do Conselho de Administração do Previ-Rio, o conselheiro da nossa 
entidade, Leonam Estrella.  Este Conselho tem uma importância muito grande para 
todos os servidores municipais, pois é um espaço onde podemos acompanhar as deci-

sões que são tomadas no sentido de manter uma boa “saúde financeira” do Funprevi. 

 Como já é tradição na SEAERJ, sempre indicamos um candidato que representará a classe 
dos Engenheiros, Arquitetos e afins que compõem o quadro de associados de nossa entida-
de, e sempre saímos vitoriosos nesta empreitada.  A eleição de Leonam, portanto, mais uma 
vez representará a luta por uma previdência que irá defender os reais interesses dos servido-
res, e lutará para que esta crise não seja jogada nas costas do funcionalismo. 

 A eleição do Conselho ocorrerá do dia 30/08 até 05/09, e será realizada pela internet, 
através do acesso a página do Carioca Digital.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto com representantes da SEAERJ 
 

Alberto Balassiano  
(atual conselheiro do Previ-Rio e Vice-Presidente da SEAERJ) 

 
 Delma Catalano  

(Conselheira da SEAERJ) 
 

 Leonam Estrella  
(Conselheiro da SEAERJ e Candidato ao Conselho do Previ-Rio) 

 
Angela Botelho  

(Ex- presidente da SEAERJ e Conselheira vitalícia da SEAERJ) 
 

Mozart Rangel  
(Ex-Vice-Presidente da SEAERJ, Ex-conselheiro do Previ-Rio e  da SEAERJ) 
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CENTRO CULTURAL DA SEAERJ                                                      

PROMOVE PALESTRA EM DEFESA DO RIO CARIOCA 
 

  

 Centro Cultural da SEAERJ promoveu nesta quarta-feira, 15 de agosto, a 

palestra “Rio Carioca – O Processo de Tombamento de um Rio como Patri-

mônio Cultural e Histórico Coletivo”. A palestra, realizada no auditório da 

SEAERJ, logo após a reunião da diretoria do CC SEAERJ, foi ministrada pela ar-

quiteta Monica Bahia e pela jornalista Silvana Gontijo.A arquiteta Monica Bahia 

iniciou sua explanação apresentando breve histórico das lutas pela preservação 

e recuperação do Rio Carioca, desde os atos legislativos contra intervenções ao 

longo das margens, entre 1611 e 1638, no século XVI, até os atos mais atuais, 

destacando a manifestação popular contra a Via Paralela, em 1983, a retirada 

da língua negra da Praia do Flamengo, em 1992, culminando com o início do 

Movimento Carioca, “O rio do Rio”, em 2014. 

Para a arquiteta o tombamento do Rio Carioca é fundamental para sua pre-

servação. “O tombamento se justifica pelo seu valor simbólico, histórico, paisa-

gístico e cultural. O Rio Carioca foi a primeira fonte de abastecimento da cidade, 

sendo indutor da ocupação da Bacia”, frisou.   

Monica continuou, chamando a atenção para as características paisagísticas 

do Carioca. “Além disso, ele mantém as características originais no seu alto cur-

so, a partir da nascente no Parque Nacional da Tijuca. Não podemos deixar de 

citar as estruturas de captação, pequenas represas, fontes e reservatórios, como 

o da Mãe D’Água, construído entre 1744 e 1865, e o do Morro do Inglês, cons-

truído em 1868".  

Em sua intervenção, a jornalista Silvana Gontijo, presidente da Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público “Planeta.com”, explicou como o movi-

mento “Carioca, o rio do Rio”, em defesa do Rio Carioca, se originou, em 2014, 

a partir de trabalho desenvolvido pela Oscip que tem o objetivo de desenvolver 

soluções inovadoras para a educação pública brasileira. 

 Ela explicou que, trabalhando com os alunos, pensaram em produzir uma 

transformação social relevante. Desse trabalho surgiu a ideia de recuperar um 

rio como exemplo, com o objetivo de tornar isso em uma ação na qual os alunos 

pudessem atuar como sujeitos de um processo de transformação social.  

“Nossos pesquisadores da Oscip buscaram um rio que fosse passível de pas-

sar por um processo de transformação. Desta forma pensamos no Rio Carioca, 

por ser um rio de identidade, que dá nome ao gentílico e que foi fundamental no 

processo de urbanização da cidade. A ideia tomou corpo e procuramos todas as 

escolas públicas e privadas do entorno da bacia do Rio Carioca e a maioria acei-

tou trabalhar nessa causa como elemento de interdisciplinaridade”, disse.  

Silvana explicou que os alunos aderiram de uma forma  surpreendente. Eles 

pesquisaram a história do Rio Carioca, a geomorfologia da bacia, e tinham que 

entender o que o rio tinha a ver com eles,  identificando os principais problemas 

do Carioca. “A partir desse estudo, entre muitas descobertas, os alunos ficaram 

sabendo que, graças ao Rio Carioca e à preservação de suas nascentes, se reflo-

restou a maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca”, ressal-

tou.  
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A jornalista explicou que o trabalho com os alunos originou novas ações e 

atividades, contando com a adesão de vários defensores ambientais, originando 

na formação de uma comissão para defesa do meio-ambiente. “Então constituí-

mos essa comissão sócio-afetiva-técnica que definiu os eixos temáticos a serem 

trabalhados, entendendo que o tripé mídia-educação e cultura-sociedade civil 

organizada seria a forma como iríamos em busca das soluções para recuperação 

e preservação do Carioca. Para isso, iniciamos as articulações com entidades 

afins, como WWF, S.O.S. Mata Atlântica”.  

Silvana lembrou que um evento promovido na SEAERJ, em 2015 originou 

um dos documentos que basearam a luta de todos os envolvidos. “A partir do 

encontro realizado na SEAERJ saiu a Carta do Rio, documento que, pelo 

consenso dos participantes do movimento definiu as ações e metas a serem de-

senvolvidas. Também passamos a denunciar os problemas e crimes ambientais. 

Descobrimos, por exemplo, que no Parque Nacional da Tijuca havia três capta-

ções diretas de nascentes de água do Carioca irregulares. Esse fato era desco-

nhecido tanto pela Secretaria de Ambiente do Estado, como pelo próprio par-

que”. 

Silvana encerrou sua palestra discorrendo sobre os principais eixos propos-

tos pelo movimento, dentre eles, a realização de obras de drenagem e conten-

ção de encostas para evitar deslizamentos; eliminar todos os pontos de lança-

mento de esgoto sanitário in natura ao longo do curso do rio; implementar um 

programa de monitoramento da qualidade das águas de antes e após o progra-

ma Caça-esgotos, contando com a participação dos moradores; e eliminar as 

captações irregulares de água no Parque Nacional da Tijuca. 
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Vencemos muitas bata-
lhas à custa de muita luta.  

Nunca desistimos de lu-
tar por melhores salários e 

boas   condições de trabalho.                   
Não desistiremos jamais! 

Colegas 
COLEGAS 
AJUDEM 

Banco ITAÚ                                      
Ag: 8589        cc: 07863-6     

Depósito no caixa: Informar à 
SEAERJ com cópia do deposito;   

Transferência: Itaú para Itaú, 
identificar o nome de quem transfe-
riu; 

TED ou DOC: Outro banco pa-
ra Itaú, identificar o nome do depo-
sitante; 

Cheque: entregar na tesoura-
ria contra recibo. 

 

 

 

 

 

A SEAERJ há 83 anos vem sendo a 
única entidade de classe representativa 
das categorias de Engenheiro, Agrôno-
mos, Geógrafos, Geólogos e Arquitetos 
públicos,  junto aos Governos Municipal e 
Estadual do Rio de Janeiro. Foi assim, com 
muita dedicação e entusiasmo, que con-
quistou ao longo destes anos atualização 
e melhorias salariais para as categorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ocorre, que a crise que se instalou 

no País, nos atingiu também. Nos últimos 
anos tem sido muito difícil honrar nossos 
compromissos, em especial o pagamento 
dos salários. 

A principal fonte de arrecadação da 
SEAERJ sempre foi a contribuição mensal 
dos associados, que estamos reajustando,  
a partir do mês de setembro de R$ 60,00 
para   R$ 80,00 (oitenta) reais), lembrando 
que este reajuste corresponde a cerca de 
metade da inflação neste período.                             
Último reajuste em 2011. 

.Acrescente ainda, outras receitas 
oriundas do aluguel de nossas dependên-
cias e participação nos seguros adminis-
trados pela SEAERJ, que ajudavam a cobrir 
todos os custos. 

Porém este ano, com a queda  destas 
receitas, ficamos impossibilitados de 
cumprir nossos compromissos nas datas  

 
dos vencimentos, chegando a atrasar 
por um mês o pagamento dos salários 
dos funcionários.  

Mesmo com este reajuste será difí-
cil pagar em dia o 13º salário. 

Por esta razão e não tendo outra 
maneira, estamos apelando aos colegas  
associados ou não, para que possamos 
continuar com dignidade nesta luta em 
defesa da classe e de seus direitos cons-
titucionais, pedindo sua compreensão 
no sentido de uma imprescindível cola-
boração: espontânea e colaborativa. 

Não fixamos valores, solicitamos 
que façam contribuições voluntárias 
com valores arbitrados por vocês. 

Pode ser de R$ 50,00; R$ 100,00; 
R$ 500,00 ou outro valor, em uma, duas 
ou três parcelas, até o final do ano, tudo 
a seu critério.  

Esta contribuição será imprescindí-
vel para o pagamento do 13º na folha 
dos funcionários. 

 Tenha sempre em mente que, ao 
ajudar a SEAERJ, você estará sem dúvida, 
ajudando a si próprio garantindo seu sa-
lário e a conquista de melhorias futuras. 
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Prezado Associado                                       

 

 
Receba   o                                                                         

 
por WhatsApp  no seu celular.  
Cadastre-se no WhatsApp  da        

Ligue:  (21) 97166-6834 
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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". 

13 de setembro 
Das 19:00h às 23:00h 

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 

últimos 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 mui-
to  saborosa, como você já sabe. 

Venha, ajude-nos a reerguer a 
SEAERJ. 

Traga seus colegas de trabalho. 

A SEAERJ AGRADECE 

Ç

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

