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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

SOLUÇÃO TEM ! 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 237 

         Dia  8 de fevereiro de 2019 

EMPRESÁRIOS DISCUTEM INVESTIMENTO NA 

SAÚDE DO ESTADO EM ENCONTRO NA SEAERJ  

 

Cerca de 40 empresários participaram na terça-feira, 5, da Reunião Ordinária da 

Câmara Empresarial Rio, realizada no auditório da Seaerj. No encontro, que contou 

com a participação do secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, foi apresentada 

a palestra “Estratégias de Desenvolvimento e o Complexo Econômico-Industrial da 

Saúde – Desafios para o Rio de Janeiro”, ministrada por Carlos A. Grabois Gadelha, 

coordenador das Ações de Prospecção e do Grupo de Inovação em Saúde da Fio-

cruz. 

  

Além do palestrante e do secretário de Saúde, a mesa da reunião foi composta, 

ainda, pelo presidente da Seaerj, engenheiro Haroldo Mattos de Lemos, que saudou 

todos os presentes, colocando a Seaerj à disposição para debates em prol do desen-

volvimento do Município e do Estado. Também participou da mesa diretora o presi-

dente da Câmara Rio Empresarial, Josier Vilar. 

  

Ao final da reunião, Vilar propôs a criação de um Grupo de Trabalho para debater 

todas as questões envolvendo a atuação e os investimentos na Saúde do Estado. 

“Eu proponho que criemos um grupo que possa, efetivamente, trabalhar a ideia do 

projeto de um complexo industrial da saúde como fator de contribuição para que o 
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Rio de Janeiro volte a ser um lugar atrativo para se viver, trabalhar e empreender. A  

 

ideia é que esse grupo possa debater essas questões e fazer um acolhimento das 

diversas iniciativas, buscando financiamentos privados”, propôs. 

Para Josier é importante que o Estado tome a iniciativa  de propor novas alternati-

vas para a questão regulatória. 

 

“Vamos esquecer o setor público. Não há dinheiro para induzir algo de inovação, 

não há recursos. Se quase 100% do dinheiro público são destinados para o pagamen-

to de custeio, o que é que vai sobrar para investimentos? Temos que contar com a 

ajuda do Estado, mas na redução da questão regulatória. Se o Estado tiver essa inici-

ativa, de nos desonerar das questões regulatórias, aquelas que forem possíveis, já 

estará ajudando muito”, afirmou. 

O secretário estadual de saúde, Edmar Santos, apoiou a ideia e se colocou à disposi-

ção para contribuir nas discussões, visando ao desenvolvimento do setor de Saúde 

no Estado. 

 

“Coloco-me à disposição para sentar junto a áreas que, normalmente, dialogam 

pouco, como as áreas da tecnologia, da indústria e a econômica, já pensando na sa-

úde, para chamar o setor privado. Acredito que esses diálogos podem resultar em 

bons caminhos para começarmos a sinalizar uma recuperação do setor. Porque, re-

almente, o Rio de Janeiro perdeu muito em todos os complexos, seja nos institutos 

nacionais, seja na farmoquímica, na farmacêutica, principalmente se considerarmos 

que o setor tem muito potencial”, avaliou o secretário. 

Em sua palestra, o coordenador da Fiocruz, Carlos Gadelha, destacou o potencial do 

setor de Saúde que pode ser incentivado no estado e no país. 

  

“Hoje o Brasil produz, em tecnologia de vacina num estágio global. Não deve nada a 

qualquer país em termos de tecnologia. Existe um sistema produtivo potente. Tal-

vez, em termos de inovação, seja um dos mais potentes do mundo. A questão é 

que, enquanto nossa demanda nacional de saúde é 9% do PIB, a nossa oferta é de 

apenas 6%. Isso significa que 3% do PIB, e normalmente, de alta tecnologia, estão va-

zando para gerar riquezas fora do país”, afirmou. 

Para o especialista, o investimento no setor poderia contribuir para redução do gra-

ve problema de desemprego no Brasil. 
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“A saúde representa 20 milhões de empregos diretos e indiretos, segundo o IBGE, 

sendo 7 milhões de empregos diretos.Considerando que o desemprego no país atin-

ge o patamar de 13 milhões, se parte dos incentivos fiscais que foram concedidos, 

tivessem sido alocados para o sistema de saúde, talvez tivéssemos gerado muito 

mais empregos, renda e investimentos”, considerou. 
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Barragem de Brumadinho: caça às bruxas,  possíveis  

causas, consequências e medidas preventivas 

            Autor: Juliano Lima 

 

   Após os acidentes ocorridos em Mariana e Brumadinho, a preocupação 

com a segurança das barragens de rejeitos de mineração tem sido noticia-

da, não apenas pela imprensa, como também pela comunidade acadêmi-

ca. Os danos causados por acidentes dessa natureza causam prejuízo ambi-

ental, econômico e, principalmente, de vidas humanas.  

 

   Não faltam estudos e conhecimentos técnicos para determinação das 

causas mais prováveis do rompimento desse tipo de barragem. O método 

construtivo utilizado, no caso da barragem de Brumadinho, foi o de altea-

mento à montante, cuja característica é justamente o lançamento de rejei-

tos sobre camadas de mesmo material em processo de adensamento, que 

lhe servem de fundação, tornando-o mais vulnerável quando comparado 

aos demais processos.  

    

   Em barragens construídas com alteamento de diques à montante, costu-

ma-se verificar ocorrência do fenômeno catastrófico de liquefação estática, 

situação em que a tensão efetiva do maciço é reduzida a valores que con-

duzem ao colapso dos diques de alteamento, induzida por acréscimos de 

poropressões em situações não drenadas. Como consequência desse fenô-

meno, a barragem é rompida e, com isso, pode-se observar mobilização de 

grandes volumes de massa de rejeito que passam a se comportar como flu-

ido, se deslocando com alto poder destrutivo, como uma avalanche de la-

ma, com elevado peso específico.  
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Essa transformação do rejeito em fluido, ora denominado liquefação, é ex-

plicada por diversos fatores, como por exemplo, atividades sísmicas, al-

guns métodos de operação da barragem e tipos de disposição dos resíduos 

de mineração, gerenciamento inadequado dos níveis de saturação, entre 

outros fatores de menor relevância. 

    

   Assim como as possíveis causas do problema, as medidas preventivas 

para se evitar esses efeitos são igualmente conhecidas: gerenciamento da 

manutenção dos dispositivos de drenagem, monitoramento com instru-

mentação geotécnica, distribuição homogênea dos rejeitos procurando 

sempre reduzir espaçamento entre locais de deposição, entre outras.  

    

   Acredita-se que uma, ou até mesmo algumas dessas causas, pode ter 

contribuído para o colapso dos diques de alteamento da barragem o que 

deflagrou a tragédia de Brumadinho, mas fato é que, independente das 

consequências lamentáveis, o que se espera das autoridades é que se faça 

justiça, mas somente após avaliação detalhada dos fatos, sem imputar cul-

pados antecipadamente, para satisfazer a revolta popular, como se tem ob-

servado.  

    

   Mais importante do que caça às bruxas, é se evitar que outros acidentes 

aconteçam, e isso só será possível após se estabelecer o cumprimento da 

legislação quanto aos aspectos de segurança das barragens, tornando a fis-

calização mais rigorosa e ostensiva e se exigindo das mineradoras mais res-

peito aos critérios técnicos, que a engenharia geotécnica exige. 
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ESTRUTURAS DO RIO "DESCONSERVADAS” 

 

      A SEAERJ Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio 

de Janeiro, fundada em 1935, tendo convivido com o antigo Distrito Fede-

ral, com o Estado da Guanabara, atualmente, com o Estado do Rio de Janei-

ro e, especialmente, com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, tem par-

ticipado direta e indiretamente de todo o desenvolvimento urbano e multi-

disciplinar da nossa metrópole, ao longo de todo esse período, no que con-

cerne à atuação da Engenharia e Arquitetura públicas. 

          Assim, comprovadamente, ostenta uma enorme e rica experiência 

técnica, com projetos, fiscalização e execução de Obras Estruturais em Con-

creto Armado e Protendido, localizadas estrategicamente em todos os eixos 

viários da região, viabilizando a mobilidade urbana, no trânsito e no trans-

porte, dentre outros, Av. Brasil, Av. Presidente Vargas, Zona Sul, Parque do 

Flamengo, Centro  -Ponte Rio-Niterói, Botafogo-Santo Cristo ( Sta. Bárbara ), 

Rio Comprido-Lagoa ( Rebouças ), Elevado Paulo de Frontin, Lagoa-Barra, 

Av. das Américas, Linha Amarela, Linha Vermelha, Arco Rodoviário, Zona 

Norte, Zona Oeste, etc.  

          Em princípio, toda obra estrutural deve cumprir os requisitos mínimos 

de segurança, funcionalidade, e aspecto estético que lhe sejam exigidos, 

em função das ações e influências ambientais que venha a ser submetida 

durante sua vida útil. E por vida útil entende-se o período de tempo no qual 

a estrutura pode cumprir a função para a qual foi projetada, sem custos im-

portantes de manutenção, ou seja, deverá estar sob manutenção preventi-

va, mas não poderá sofrer qualquer tipo de manutenção corretiva nesse pe-

ríodo. Após uma eventual intervenção corretiva, poderá ser estimada uma 

nova vida útil. 

          A previsão da deterioração da estrutura, em geral, depende das con-

dições de exposição (meio ambiente, mais ou menos agressivo ), das carac-

terísticas dos materiais utilizados (resistência do concreto e do aço) e da pe-
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renidade das forças ativas aplicadas (ancoragens), no caso do concreto pro-

tendido. 

            

      Nesse contexto, não basta uma boa concepção de projeto, ou uma 

execução bem conduzida, para um prognóstico de vida útil total de uma es-

trutura. Torna-se imprescindível um acompanhamento técnico ao longo do 

tempo, um monitoramento individual e exclusivo, vistorias periódicas visan-

do laudos técnicos, atestando suas condições de conservação, estabilidade 

e segurança, garantindo, quando necessário, a execução de medidas repa-

radoras.  

            Nas edificações privadas, o  Decreto nº 37.426/13 regulamentou a 

aplicação da Lei Complementar nº 126/13 e da Lei nº 6.400/13, que obri-

gam a realização dessas vistorias, com intervalos máximos de cinco anos.    

            Com relação às obras de Engenharia e Arquitetura públicas, especial-

mente às grandes estruturas de pontes e viadutos, os órgãos governamen-

tais responsáveis deveriam oferecer uma maior transparência quanto  a sua 

preservação, a garantia da sua segurança, a inspeção detalhada efetuada  

por qualquer razão de maior transcendência ou dentro da rotina, de um 

programa de manutenção preventiva visando maior vida útil , tudo isso re-

presentando o cumprimento de um dever de Estado, qual seja, zelar pelo 

enorme Patrimônio Público, construído por meio da dedicação meritória de 

sucessivas gerações de servidores públicos cariocas e fluminenses. 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2019 

Eng. Affonso Canedo  - Conselheiro da  SEAERJ 
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POSSE DE WILSON WITZEL 

O presidente da SEAERJ, Haroldo Mattos de Lemos, representando os interesses da 

engenharia e arquitetura públicas do município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio 

de Janeiro, compareceu no primeiro dia do ano, na solenidade de posse do governa-

dor Wilson Witzel. 

   Durante a solenidade, Witzel destacou os momentos de crise enfrentados na gestão 

que o antecedeu e assumiu o compromisso de lutar para superar e recuperar a econo-

mia do Estado. 

   Em seu discurso,  o governador reafirmou que não irá decepcionar o povo fluminen-

se:  

“A página que hoje começamos a escrever na história do nosso Estado expressa a 

vontade soberana da maioria da população, que a mim confiou o destino do Rio de 

Janeiro  pelos próximos quatro anos. É chegada a hora de libertar o Estado da irres-

ponsabilidade e da corrupção, que marcaram as últimas duas décadas da política es-

tadual. Não temos o direito de errar”, afirmou.  

  A SEAERJ, junto a esse novo governo, continuará  presente e lutando em favor do 

reconhecimento e dos direitos dos engenheiros,  arquitetos, geólogos e geógrafos do 

serviço público  estadual. 
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QUEM TEM OBRIGAÇÃO E VONTADE DE FAZER, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basta clicar no “link” abaixo e veja como: 
 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=QvJDIVNK0kw  
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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 

14 de março 
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/

