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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

O Brasil trem jeito 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 233          

Dia  30 novembro de 2018 

Engenheira Clarice de Aquino: “o Brasil ‘trem’ jeito!” 

 

“O Brasil ‘trem’ jeito!”, afirmofu a vice-presidente da Federaça o das Asso-

ciaço es de Engenheiros Ferrovia rios (Faef), engenheira Clarisse de Aqui-

no Sonaggi, ao encerrar sua palestra “Ferrovia – Para Onde Va o Nossos 

Trilhos?”, ministrada na quarta-feira, 28, no audito rio da Seaerj. O evento 

fez parte da 7ª Reunia o Extraordina ria do Conselho Diretor da entidade, 

e foi presidida pelo engenheiro Haroldo de Mattos Lemos, presidente da 

Seaerj. 

Durante a palestra, Clarisse propo s a unia o de esforços entre as entida-

des como forma de buscar a recuperaça o do setor ferrovia rio no Brasil e, 

particularmente, no estado do Rio de Janeiro. 

“Trazemos uma proposta de reflexa o junto a  Seaerj e todas as entidades 

que envolvem os ferrovia rios, para buscarmos soluço es sobre o que po-

demos fazer, para a recuperaça o do setor no estado e no paí s. Nosso ob-

jetivo e  juntar os esforços te cnicos da Seaerj, da Faef e da Associaça o dos 

Engenheiros Ferrovia rios do Estado do Rio de Janeiro (Aenfer), em um 

grande mutira o, visando ao resgate da nossa ferrovia”, afirmou a enge-

nheira. 

Ela tambe m chamou a atença o sobre a luta contra a Lei 13.448/2017, 

criada para permitir a renovaça o das concesso es no setor ferrovia rio. 

“Graças a Deus a Procuradoria Geral da Repu blica concordou com nossos 

pontos de vista no sentido de que na o e  justo que se renove as conces-
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so es no setor ferrovia rio, sem que haja antes um ajuste de contas. Aque-

las concesso es que cumprirem os contratos, que sejam renovadas; mas 

aquelas que na o, que sejam cobrados a elas, o que e  devido”, afirmou. 

Na opinia o da engenheira, a falta de renovaça o de profissionais capacita-

dos para atuarem em toda a estrutura da rede ferrovia ria e  um dos prin-

cipais problemas enfrentados pelo setor. 

“Esse foi um grande ponto negativo, porque se criou uma lacuna de ex-

celentes profissionais e na o houve a renovaça o devida, porque e  uma ca-

deira que leva anos para adquirir o conhecimento suficiente para atuar 

no mercado. Hoje, existem cursos de aperfeiçoamento, de MBA, nos 

quais a nova geraça o esta  sendo formada. Mas ainda existe essa lacuna e 

se paga um prejuí zo muito grande por isso”, avaliou.  

No encerramento de sua explanaça o, Clarice voltou a conclamar a unia o 

das entidades para encontrar as melhores soluço es para recuperaça o do 

setor. 

“O Ministe rio dos Transportes precisa voltar a gerir uma polí tica nacio-

nal de transportes. E  preciso reestruturar o nosso setor de cargas e pas-

sageiros. A ANTT deve, realmente, fazer o papel fiscalizador e e  necessa -

rio  priorizar o transporte de passageiros. Podemos aproveitar as linhas 

ociosas, mas, principalmente, precisamos criar um grande fo rum de dis-

cussa o, envolvendo entidades como a Faef, Aenfer, Seaerj, a comunidade 

cientí fica, institutos, para que possamos inciar um grande movimento. 

Porque eu acredito muito nessa frase: o Brasil ‘trem’ jeito”, afirmou. 
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OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL: HISTÓRICO E COOPERAÇÃO 

 

A presidente do observato rio 

social do Brasil- Rio de Janei-

ro, Tatiana Mattos esteve na 

SEAERJ para ministrar pales-

tra sobre seu projeto e para 

firmar parceria com a entida-

de. Ela foi recebida pelo pre-

sidente da casa Haroldo Mat-

tos de Lemos e pelo diretor 

te cnico Sinval de Oliveira. Ao 

iniciar sua apresentaça o,  

Tatiana explicou como surgiu o Observato rio Social e seu histo rico de atuaça o.  

O Observato rio Social do Brasil surgiu em Maringa , no Parana  apo s a cidade pas-

sar por um grande processo de corrupça o e superfaturamento em 2006. Logo de-

pois, o projeto se expandiu e chegou a outras 100 cidades do paí s e em 2017 che-

gou ao Rio de Janeiro. Uma instituiça o na o governamental e sem fins lucrativos 

que tem como objetivo a transpare ncia e monitorar aplicaça o dos recursos da pre-

feitura. Ale m de analisar as licitaço es e denunciar ao ministe rio pu blico caso ne-

cessa rio. Ate  agora, a organizaça o ja  ajudou a recuperar 2 bilho es de reais. O OSB e  

apartida rio, democra tico e recruta volunta rios capacitando-os para as tarefas de-

sempenhadas.  

Os sistemas da administraça o reconhecem e percebem a participaça o da socie-

dade como potencializador do controle da administraça o pu blica. A organizaça o 

atua buscando a melhoria dos serviços que sa o direitos da populaça o. A palestran-

te citou algumas a reas que o observato rio vem desempenhando auxí lio. Sa o elas: 

setor de transporte pu blico, legislativo, fila do SUS, entre outros. O conselho regio-

nal do ministe rio pu blico reconheceu a entidade como “pro  integra” e ale m disso a 

organizaça o concorre a dois pre mios do tribunal de contas do municí pio.  

Ao fim, a SEAERJ firmou acordo de cooperaça o com o observato rio social do bra-
sil- Rio de Janeiro a fim de estreitar laços e auxiliar no que for possí vel para a me-

lhoria dos serviços pu blicos. Logo apo s, Tatiana esclareceu du vidas da plateia e de-
bateu assuntos inerentes a  organizaça o.  
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ENGENHEIRO CID CURI RECEBE MEDALHA NA ALERJ 

O Engenheiro Cid Curi ex presidente da CEDAE recebeu a medalha de 

Tiradentes homenagem recebida da Alerj pelas mãos do Deputado Paulo 

Ramos. 

Em parceria com a SEAERJ e o deputado, Cid desempenhou importante 

papel contra a privatização da CEDAE.  

Estavam presentes no evento: O vice-presidente Engenheiro Alberto 

Balassiano, o Diretor Técnico Sinval e a Diretora Administrativa Arqª Mar-

guerita Abdalla. 
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EVENTO ABERTO AOS SÓCIOS DA SEAERJ! 
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Dias 4/12 (terça) e 5/12 (quarta), o Observato rio Social do Brasil - Rio 
de Janeiro fara  capacitaça o gratuita para volunta rios e interessados. 
Os mo dulos tratara o da transpare ncia e acesso a  informaça o, controle 
social, noço es de orçamento municipal e noço es de licitaço es 
  
A capacitaça o sera  realizada no audito rio da UNIPEC-RJ, que fica na Av. 
Presidente Vargas, 1.146 - 11º andar - Centro/Rio de Janeiro (saí da C da 
Estaça o do metro  da Presidente Vargas), de 09h a s 12h . 
  

Maiores informaço es de inscriça o no  
site www.observatoriosocialdorio.com.br 

 

 

 
 
 
 
 

VÍDEO INTERESSANTE: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tpGsE-uEJzU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.observatoriosocialdorio.com.br/
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ESPAÇO  

RESERVADO PA-

RA  

PUBLICIDADE 

LIGUE: 

(21) 2205-2795 
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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". 

Colega, indique novos sócios. 

  somos  mais  FORTES! 
Ao preencher a ART  do CREA RJ 

13 de dezembro 
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 

 
Prezado Associado                                       

 

 

Receba   o                                                                          

 

por WhatsApp  no seu celular.  

Cadastre-se no WhatsApp  da        

Ligue:  (21) 97166-6834 

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

