
1 

 

      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

25 DE MAIO: DIA NACIONAL DO CONTRIBUINTE 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 248 

         Dia 24 de maio de  2019 

Edson Monteiro lança livro sobre histo ria da 

Engenharia no Centro Cultural da Seaerj 
 

O engenheiro Edson Monteiro lançou, na u ltima  quarta-feira, 22, no audito rio da 

Seaerj, o segundo volume, de um total de quatro livro previstos, abordando a histo -

ria da Engenharia no Brasil: “Trajeto ria Histo rico-Social da Engenharia Brasileira – 

Tomo II: Do quase-final do se culo XIX ao final da Segunda Repu blica”. Na obra, o au-

tor destaca como a engenharia se estabeleceu no paí s com a participaça o efetiva de 

engenheiros brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil nessa e po-

ca. O lançamento aconteceu durante a reunia o ordina ria do Centro Cultural da 

Seaerj. 

Engenheiro meca nico e mestre em Cie ncias da Engenharia de Materiais e Metalur-

gia, Edson Monteiro e  professor do Instituto Universita rio de Pesquisas da Univer-

sidade Candido Mendes (IUPERJ) e membro efetivo do Conselho Consultor do Clu-

be de Engenharia. 

“Procurei abordar, a partir de 1880, as duas u ltimas de cadas do se culo XIX, ate  

1929, dando prosseguimento a  ideia de contar a histo ria da engenharia iniciada no 

volume I, que partiu do perí odo colonial ate  o finalzinho do se culo XIX.  Nesse se-

gundo volume, procurei mostrar como a engenharia foi tratada e entendida pelos 

diversos presidentes que se estabeleceram durante a 2ª Repu blica”, disse. 

Monteiro explicou que o livro aborda o perí odo ate  1929 porque, a partir de 1930, 

o Brasil passa a viver um novo paradigma, com o iní cio da Era Vargas, o que preten-

de abordar em um terceiro volume. 
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O engenheiro chama a atença o em relaça o a  importa ncia do presidente Rodri-

gues Alves, ressaltando que, apesar de ser um cafeicultor, ele foi fundamental para 

o desenvolvimento do Rio de Janeiro. 

“Me permiti destacar o presidente Rodrigues Alves, que muda toda uma situaça o 

vivida na e poca, definitivamente atrasada, po s-aboliça o, enfrentando a resiste ncia 

dos mesmos traços que os abolicionistas pretendiam manter por interesses finan-

ceiros. Esse perí odo de Rodrigues Alves traz a Engenharia de Francisco Pereira 

Passos, a medicina, a sau de e o lado humanita rio e social do paí s com Oswaldo 

Cruz. Enfim, esse foi um perí odo de mudança global, no qual a Engenharia se fez 

presente”. 

Ele lamentou o fato de o paí s dar pouco destaque a importantes engenheiros for-

mados no Brasil, que tambe m contribuí ram para o seu desenvolvimento. 

 “O que podemos dizer sobre a obra de Paulo de Frontin ou de Francisco Bicalho? 

Isso na o e  enaltecido. Infelizmente, a engenharia homenageia muito pouco os seus 

vultos”, considerou. 

As recentes trage dias ocorridas no paí s, como as das barragens de Mariana e Bru-

madinho, tambe m foram lembradas por Monteiro, para alertar sobre como a socie-

dade avalia, hoje, o papel do engenheiro. 

“Hoje, a sociedade na o encara mais a engenharia com o mesmo respeito de antiga-

mente. "Tive a oportunidade de ouvir algumas indagaço es, na ocasia o das trage -

dias das barragens de Mariana e Brumadinho e, ate  mesmo, em relaça o a  Ciclovia 

Tim Maia. A gente so  tem engenharia para fazer obra? Na o faz parte da engenharia 

a prevença o? Temos que ficar atentos a isso. Que engenharia vamos deixar para as 

pro ximas geraço es? Como sera  o paí s daqui a uma ou duas de cadas?”, questionou o 

engenheiro. 
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A SEAERJ em 28 de março de 2019 enviou ao Prefeito Marcelo Crivella o Ofí-

cio nº 141/2019 Pres.Bie nio 2017/2019 reivindicando o restabelecimento da 

“Gratificação de RISCO” dos Engenheiros e dos Arquitetos da SMAC  e  da SMIH/

SUBH  que exercem suas funço es em situaça o de risco, atuando nos Programas de 

Urbanizaça o e Saneamento das favelas cidade. 

Segundo o Conselheiro Alberto Lemos que protocolou o ofí cio na CVL/SUBG/

CGIL/GCA do GBP, o benefício foi suprimido na competência de dezembro/15 

da gesta o passada, em flagrante violaça o aos dispositivos legais que concederam a 

gratificaça o aos servidores que atuam nas favelas e a reas conflagradas. 

A SEAERJ em defesa dos direitos da Classe, no ofício “transcrito abaixo” questi-

onou quanto ao direito a  gratificaça o que esta  sendo tambe m descumprido pela atu-

al gesta o, apesar das normas legais citadas que esta o em plena vige ncia. 

E questionou ainda quanto a  morosidade na tramitaça o do processo 

(01/001.670/16) com a reivindicaça o dos engenheiros e arquitetos da SMAC e 

tambe m dos processos (16/000.063/16) e (02/500.328/18) dos engenheiros e 

arquitetos da SMIH/SUBH. 

A SEAERJ continua fazendo gesto es e acompanhando a tramitaça o do ofí cio, que 

conforme informou a “Assessoria” da CVL/SUBSC/CGRH, ja  foi submetido a  PGM que 

pediu a  Administraça o, instruça o e retorno dos autos para nova “oitiva” do O rga o 

Central. 

Concluindo os informes, acrescenta o Conselheiro Alberto Lemos   que a tutela ju-

risdicional já beneficiou um engenheiro e um arquiteto da SMIH/SUBH, com 

deciso es de segunda insta ncia da 10ª  e 14ª Ca mara Cí vel, condenando o municí pio, 

a restabelecer a gratificaça o e a pagar as parcelas retroativas desde dezembro de 

2015. 

Malgrado, na o ter obtido o e xito desejado, nos pleitos de audie ncias que requereu 

junto ao Prefeito para buscar melhoria salarial para a Classe, a SEAERJ nutre certa 

“expectativa” de que as “decisões judiciais” que esta o se firmando, ao menos sensi-

bilizem o Chefe do Executivo para corrigir esta “injustiça” contra este segmento da 

Classe.  
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CALENDÁRIO ELEITORAL SEAERJ 
 



8 

 

 
 



9 

 

 



10 

 

 
 



11 

 

  

 

 

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 junho 
Das 19:00h às 23:00h 

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

