Ano VI
Fique Sabendo Nº 223
Dia 14 setembro de 2018
É PRECISO COMBATER A CORRUPÇÃO
NAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS

CANDIDATO PEDRO FERNANDES APRESENTA
PROPOSTAS PARA O GOVERNO DO ESTADO A
ASSOCIADOS DA SEAERJ

O

candidato ao governo do Estado, Pedro Fernandes (PDT), ao se apresentar na última terça-feira (11), no auditório da SEAERJ, reafirmou seu compromisso de acabar com os postos de vistoria do Detran. Pedro Fernandes participou do projeto "SEAERJ no Debate – Eleições para Governador",
promovido pela entidade, com o objetivo de conhecer as propostas dos candidatos a governador a fim de esclarecerem melhor seus associados e, dessa
forma, ajudá-los na escolha do seu voto. Na opinião do candidato, esse modificação no funcionamento do Detran é um ponto importante no projeto maior de sua administração, de ataque à corrupção.
- Um dos nossos desafios é implementar uma gestão profissional, que
combata a corrupção. Por isso, no primeiro dia de governo, eu vou acabar
com todos os postos de vistoria do Detran. Não só para acabar com essa burocracia excessiva e desnecessária, que só o Estado do Rio tem, mas também,
para acabar com um dos grandes centros de corrupção do Estado - explicou.
O candidato acredita que essa primeira medida irá produzir uma economia que permitirá ao Estado investir em mais escolas. "Esses postos de vistoria do Detran custam ao Estado cerca de R$ 200 milhões, ao ano, para mantêlos. Com esse valor economizado, teremos condições de implementar em 500
escolas estaduais já existentes, o horário de tempo integral. Precisamos retomar a política desenvolvida nos CIEPs, que depois do governo de Leonel Brizola, nenhum outro governante priorizou", destacou.
Pedro agradeceu o convite da SEAERJ para expor suas propostas,
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ressaltando a importância da entidade e, afirmando que conta com
a SEAERJ no trabalho
que pretende implantar, de combate à corrupção nas contratações de obras
públicas. "Sem dúvida alguma, a SEAERJ será uma grande parceira para que a
gente possa realizar um trabalho de qualificação, mas, principalmente, na fiscalização e execução das obras públicas do Estado, pois se trata de um desafio. O que acompanhamos nas delações da Lava-jato, é que as obras públicas
têm sido um grande antro de corrupção e de extorsão. É um câncer que existe no Brasil, mas, em especial, no Estado do Rio de Janeiro, o qual precisa ser
cortado pela raiz o mais rápido possível. E a melhor forma de fazer isso, além
de mudar a legislação, é buscar a sociedade civil para participar desse processo", afirmou.
A crise financeira do Estado também foi abordada pelo candidato,
que disse que não falta dinheiro nos cofres estaduais. "É importante que as
pessoas saibam que o problema do Estado não é falta de dinheiro, mas sim,
falta de gestão, de estabelecer prioridades e combater a corrupção. Com isso,
certamente, sobrará dinheiro para retomar as obras e avançar na saúde, segurança, educação e geração de empregos", avaliou.
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Veja outras propostas apresentadas pelo candidato Pedro Fernandes:
VIOLÊNCIA
"Hoje temos uma explosão da criminalidade, com mais de seis mil assassinatos e, principalmente, temos apenas 2% de elucidação de crimes, o que
nos faz concluir que no Estado do Rio de Janeiro o crime compensa.

INVESTIMENTO NA SEGURANÇA
"Precisamos avançar na segurança pública, para que possamos voltar a
andar com tranquilidade nas ruas. É preciso desenvolver uma política de reposição do efetivo, pois perdemos cerca de 1.500 PMs e mil policiais civis todos os anos. Temos que dar condições de trabalho, porque o PM não tem armamento nem colete próprio, além de ter que ficar empurrando viatura para
fazer o patrulhamento. As delegacias não têm uma folha de papel A4 para
fazer o registro da ocorrência, sem falar, que o sistema quase nunca está no
ar. Temos que dar condições de trabalho, mas, principalmente, investir em
inteligência e tecnologia, áreas em que o Rio de Janeiro gasta, apenas, 0,03%
do orçamento da segurança pública. É por isso que não conseguimos fazer o
monitoramento com câmeras e softwares de reconhecimento facial, como
forma de inibir os arrastões, os roubos aos transeuntes, de carros e cargas,
que um drama que o Estado enfrenta'.

PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL
"Sou totalmente contra a intervenção federal, mas entendo a necessidade
da integração e da manutenção das tropas. Quanto mais ajuda vier para vencermos essa luta contra o crime organizado, será efetivamente importante.
Mas precisamos avançar para inibir a entrada de drogas e armas, porque o
Estado não fabrica armas e não produz o insumo das drogas. É inadmissível
que nem o Governo Federal, nem o estadual não tenham capacidade de reduzir a entrada de drogas e armas. Vamos implementar os scanners em todas as barreiras fiscais. Hoje, esse serviço só é realizado na barreira de Itatiaia. Além disso, pretendemos fazer, pelo menos, mais cinco barreiras móveis,
porque também poderemos avançar no combate ao contrabando e à sonegação fiscal. Só nesses dois últimos, o Rio deixa de arrecadar mais de R$35
bilhões por ano".
SAÚDE
"Garanto a vocês que não falta dinheiro para a saúde. É claro que temos
que garantir o mínimo de 12% de investimentos, mas o que falta na saúde é
gestão. Fui presidente da Comissão de Orçamento da Alerj, fizemos uma
grande auditoria, quando conseguimos uma economia de mais de R$100 milhões, só cortando contratos superfaturados e gastos desnecessários. Além
disso, no ano passado, promovemos a apreensão de mais de mil toneladas
de medicamentos com validade vencida. Isso mostra a incapacidade de gestão na distribuição logística, no armazenamento e no controle, para evitar
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que esses remédios perdessem a validade e tivessem que ser incinerados.

Enquanto as pessoas morrem nos hospitais por não terem acesso aos
medicamentos, uma prótese ou uma cirurgia, esses remédios perdem a validade por incapacidade de gestão ".
ATENDIMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
"É totalmente possível reverter esse processo, aumentando o número de
consultas por especialistas. Existe um projeto já montado no Hospital Pedro
Ernesto, para realização de videoconferências com todas as UPAs, hospitais e
unidades de saúde, que podem ser estendidas para os demais municípios.
Quando um médico receber um paciente em uma UPA ou unidade médica,
que necessite de uma atenção diferenciada por um médico especialista, em
vez de deslocar o médico para aquela unidade, poderá ser acionada a videoconferência, para que esse especialista oriente o clínico geral no diagnóstico
e tratamento mais adequado para esse paciente".
EDUCAÇÃO
"A educação, certamente, será prioridade, porque acreditamos que, retomar o projeto de escola em tempo integral, os Brizolões, os CIEPs, é o caminho para que tenhamos a oportunidade de reter o aluno na escola. Hoje,
83% dos jovens menores infratores, que deram entrada no Degase, abandonaram a escola. Essa é a maior prova de que, por meio da educação, poderemos contribuir, muito, no combate à violência no Estado do Rio de Janeiro.
Darcy Ribeiro já dizia, lá na década de 80, que se não investisse em escola, os
governantes não teriam dinheiro para construir tantos presídios. Precisamos
gerar mais oportunidades, fazer uma escola mais atrativa, com atividades esportivas, culturais, com reforço escolar, atendimento médico e odontológico.
Podemos fazer parceria com a Faetec, para que esses alunos possam se qualificar profissionalmente, para que, quando saírem da escola, tenham uma
chance muito maior de entrar no mercado de trabalho".
POLÍTICA DE AUSTERIDADE
"Nosso projeto prevê uma política de austeridade muito séria. O Estado
gasta R$3,3 bilhões com contratação terceirizada e cargos comissionados. O
Rio de Janeiro tem 1.300 cargos comissionados a mais que o Estado de São
Paulo, que arrecada três vezes o PIB do Rio de Janeiro. Gastamos R$80 milhões para manter prédios alugados, totalmente desnecessários, como por
exemplo,
o prédio do Detran, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio.
O imóvel custa mais de R$30 milhões por ano, entre aluguel e condomínio,
quando, a 300 metros dali, o Estado possui um prédio na Central do Brasil,
totalmente ocioso, que poderia abrigar o Detran a custo zero. O prédio
da Secretaria de Obras custa R$3,5 milhões por ano, enquanto que o prédio
do Detro, custa R$4,5 milhões por ano.

4

5

Evento Clean Up The World (CUW) - Dia
Mundial de Limpeza 2018
A ação global Clean Up The World realiza a sua 16ª edição
consecutiva em 15 de setembro, sábado, simultaneamente em todas as localidades contempladas no Brasil, unindo os amigos do
meio ambiente. O tema deste ano é "Beat Plastic Pollution". Isto é
a produção exacerbada dos plásticos descartáveis, que têm o destino nos oceanos e mares ocasionando a morte dos animais marinhos; além de o microplástico já estar sendo encontrado em moluscos e pescados.
De acordo com o filme / documentário "We need a wave of
change", do nosso mais recente parceiro, a Plastic Oceans
Foundation, os seres humanos já estão ingerindo partículas de
plásticos através dos frutos do mar.

O projeto Clean Up The World envolve 35 milhões de pessoas
em mais de 125 países.
A intenção deste mutirão de limpeza, em 2018 é reunir o maior número de voluntários e conscientizar as pessoas a não jogarem
resíduos indevidamente em córregos, rios, lagos, lagoas, praias,
encostas, mangues, praças, ruas, dentre outros. Esperam-se mais
de 20.000 voluntários para estarem participando deste nobre movimento mundial.
O Gran Finale acontecerá ao meio-dia e trinta, na Praia de
Copacabana - RJ, em frente ao Belmond Copacabana Palace Hotel. Cerca de 1.000 voluntários, dentre crianças, jovens e senhores
e senhoras, colaboradores da rede hoteleira, grupos de banhistas,
atletas, associações, alunos da rede pública de ensino, e funcionários de empresas estarão presentes neste local; onde será reunida
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parte do lixo coletado. Foi confirmada também a presença da
FARP – Força Ambiental e Resgate Pré-Militar, com cerca de 70 integrantes para participar junto aos grupos; além da tenda da Prefeitura do RJ – Meio Ambiente, com os agentes ambientais.
É com grande satisfação que compartilhamos o Link abaixo, com
nossa entrevista ao Clean Up The World, como Featured Member:

https://www.cleanuptheworld.org/newshttps://
www.cleanuptheworld.org/news

Na praia de Ipanema, voluntários também criam novidades como: acrobacias, com a equipe do "Vagalume, o Verde",
COMLURB, Galpão das Artes, voluntários atados e barraqueiros
unidos em prol de uma praia limpa; junto ao grupo do Colégio São
Paulo - que engrossa o mutirão na areia, com os alunos, professores, e demais integrantes da escola.
Serão distribuídas sacolas plásticas e luvas aos participantes.

Parte dos resíduos coletados será reciclada por Cooperativas de
Catadores e, parte, recolhida pela COMLURB.

Participe da preservação das nossas praias, rios,
lagos, lagoas e ilhas; e lute por um mundo mais limpo e sustentável!
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PROJETO PRETENDE EXPOR FOTOS DE OBRAS
Apresentado ao Conselho a primeira foto de uma série de
obras de engenharia do nosso Estado para ser exposta nas
dependências da SEAERJ .
Trata-se de divulgar a importância dos técnicos e
engenheiros ao longo dos tempos.
Qualquer contribuição de fotos será bem vinda, e
encaminhada a diretoria para aprovação e divulgação.

8

COLEGAS AJUDEM

dos vencimentos, chegando a atrasar
por um mês o pagamento dos salários
dos funcionários.
Mesmo com este reajuste será difícil 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 constitucionais, pedindo sua compreensão
no sentido de uma imprescindível colaboração: 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 imprescindível 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 salário e a conquista de melhorias futuras.

Colegas

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

Vencemos muitas batalhas à custa de muita luta.
Nunca desistimos de lutar por melhores salários e
boas condições de trabalho.
Não desistiremos jamais!
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 dependências e participação nos seguros administrados 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

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 transferiu;
TED ou DOC: Outro banco para Itaú, identificar o nome do depositante;
Cheque: entregar na tesouraria contra recibo.
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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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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 frequência em nosso restaurante.
A comida é do tipo caseiro e muito saborosa, como você já sabe.
Venha, ajude-nos a reerguer a
SEAERJ.

18 de outubro
Das 19:00h às 23:00h

Traga seus colegas de trabalho.

A SEAERJ AGRADECE
Colega, indique novos sócios.
somos mais FORTES!

Ao preencher a ART do CREA RJ

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".
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