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15 DE ABRIL: DIA DA CONSERVAÇÃO DO SOLO

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS

RETORNO DE ENCONTRO DAS PENSIONISTAS DA SEAERJ
CONTA COM PARTICIPAÇÃO DA DERM CARE
O retorno dos encontros mensais das pensionistas da SEAERJ contou com a presença
de representantes de um dos parceiros da Casa: Derme Care, clínica de estética e centro
médico. O evento foi iniciado com uma breve palestra do instrutor de ioga Eduardo Salgado. A diretora assistencial Antonina XX fez um discurso de retorno e reforçou a importância das reuniões, agradecendo a presença dos parceiros.
Eduardo Salgado explicou sobre os benefícios da meditação como aliada dos tratamentos de doenças como pressão alta e diabetes. Além disso, segundo ele, a meditação auxilia na diminuição do estresse, melhora a função imunológica, ajuda na qualidade do sono e muito mais.
Ele mostrou como as mudanças de pensamento e de posicionamento podem ser complementares aos exercícios realizados na ioga e como exercitar a palavra pode mudar
seu comportamento.

Ao fim, Salgado realizou um exercício de 10 minutos com a participarão dos presentes
para demonstrar a eficácia do método.
O presidente da SEAERJ, Haroldo Mattos de Lemos, entregou o certificado de reconhecimento e agradeceu a presença de todos. A Derm Care distribuiu kits de produtos de pele
para as pensionistas e demais participantes do encontro.
Para finalizar o encontro foi realizado o tradicional bingo e o lanche. As pensionistas se
reúnem toda segunda quarta-feira do mês e prometem realizar novos eventos como este.
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MANIFESTO CONTRA A ATUAÇÃO DA PREFEITURA NO
COMBATE ÀS ENCHENTES
Em face da tragédia que se abateu esta semana sobre o Rio de Janeiro, a Sociedade dos
Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro – SEAERJ, vem a público esclarecer que, não obstante tratar-se de uma chuva atípica ocorrida nos dias 08 e 09/04/2019,
as consequências desastrosas para a cidade são o resultado de anos de ineficiência do
Poder Público Municipal, com destaque especial para a atual gestão.

Dentre as causas mais relevantes destacamos:
O desmonte da máquina pública pela falta de renovação dos quadros de servidores,
com preferência pelos serviços terceirizados e a ocupação de cargos técnicos comissionados por indicações políticas, na maioria das vezes sem a devida capacidade.
A falta de investimentos em conservação e manutenção preventivas nos serviços de
contenção de encostas, limpeza de ralos, ramais e galerias de águas pluviais, dragagem
de rios e execução de obras para eliminação de pontos críticos de enchente.

Incapacidade de respostas às crises, mesmo quando previamente anunciadas, devido à
falta de planejamento, de recursos humanos e materiais.
A ocupação irregular das encostas e das faixas marginais de proteção dos cursos d’água, reduzindo, drasticamente, a área permeável do solo, sem que haja nenhuma política
para impedir tais ocupações.
Ressaltamos que a execução de obras, tanto nas administrações passadas como na atual, se caracterizam por imposição de decisões políticas, sem levar em consideração o
planejamento técnico e a experiência dos profissionais da Prefeitura.
Através de uma gestão eficiente, recomendamos que a manutenção da drenagem urbana deve ser feita preventivamente, de forma planejada, durante todo o ano, o que não
tem acontecido no atual governo do Prefeito Crivella. Recomendamos também, que o
Protocolo de Desastres receba as devidas adequações e os conceitos anteriores sejam revistos, uma vez que as mudanças climáticas já se transformaram em realidade.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2019.
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CALENDÁRIO ELEITORAL SEAERJ
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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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Prezado Associado
Receba o
por WhatsApp no seu celular.

Cadastre-se no WhatsApp da
Ligue: (21) 97166-6834

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.

9 de maio
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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