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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

SEAERJ COM NOVA GESTÃO 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 255 

         Dia 2 de agosto de  2019 

 

 SEAERJ SEDIA CURSO DE NOÇÕES DE SEGURANÇA PREDIAL 
 
O curso de Noções de Segurança Predial foi realizado nos dias 29/07 e 30/07 na 

sede da SEAERJ. O evento é uma parceria entre o Conselho Comunitário de Segu-
rança Pública e a AMAB (Associação de moradores e amigos de Botafogo) e tem 
como objetivo orientar os profissionais da área e garantir mais segurança e bem-
estar à população.  
A organização do evento presta agradecimentos especiais ao 2° BPM e à SEAERJ. 
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NOVA GESTÃO DA SEAERJ REAFIRMA COPROMISSO COM 
REUNIÕES DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA  

 

O Conselho Comunitário de Segurança da 2ª Aisp agradece a sempre solícita re-
cepção da SEAERJ, esperando que essa parceria prossiga, prestando importante 
serviço à sociedade civil, com agradecimento especial a Dr. Alberto Balassiano, no-
vo presidente da entidade, pelas belas palavras de acolhida e pela gentileza das 
mesmas. O CCS da 2ª AISP – Conselho Comunitário de Segurança da 2ª Área Inte-
grada de Segurança Pública –, que abrange os bairros de Laranjeiras, Botafogo, Hu-
maitá, Urca, Catete, Glória, Flamengo e Cosme Velho - realizou sua reunião mensal 
em 25 de julho do corrente, no auditório gentil e comumente cedido pela SEAERJ, 
quando foi feita a apresentação das estatísticas mensais de segurança pelo Segun-
do Batalhão da Polícia Militar.   

A SEAERJ reitera seu compromisso com a comunidade de prestar apoio às reuni-
ões do conselho comunitário de segurança. A nova gestão renova a realização das 
reuniões no auditório da entidade e mantém a parceria preestabelecida.  
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ALTERAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL 
 

Artigo redigido por Regina Ramos 
  
O senador Flávio Bolsonaro apresentou ao Senado o Projeto de Lei PL 2.362/19, que propõe 

acabar com a reserva legal em áreas de imóvel rural que não podem ser desmatadas, revogando o 
4º capítulo, que trata da reserva legal do Código Florestal (Lei 12.651/2012), que levou 13 anos para 
ser aprovado no Congresso. De acordo com a legislação atual, os imóveis rurais devem manter a 
vegetação nativa com base em percentuais mínimos em relação à sua área, que variam de 20% a 
80%, conforme o tamanho do terreno; o tipo de cobertura vegetal e a região do Brasil. Atualmen-
te, as propriedades rurais na Amazônia Legal têm reserva legal estabelecida em 80%, no Cerrado 
35% e, em campos gerais e outras regiões do país, a porcentagem é de 20%. Com os projetos de lei 
apresentados, esses percentuais serão extintos. 

A pesquisadora da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, critica o projeto e afirma que, 
durante a votação do novo Código Florestal, em 2012, essa foi uma das maiores pressões da ban-
cada ruralista durante a votação, que foi derrotada. Afirma, ainda, que a Reserva Legal tem uma 
finalidade estratégica de banco genético, de estoque das chamadas madeira de lei e de biodiversi-
dade. 

Segundo o Presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA), senador Fabiano Contara-
to, nossas leis e políticas públicas na área ambiental são o resultado de décadas de esforços de 
sucessivos governos e foram construídas dialogando com o Congresso Nacional, empresários, ci-
entistas, trabalhadores e ambientalistas. De acordo com especialistas, a alteração no Código Flo-
restal pode provocar “o maior desmatamento do planeta”. 

A justificativa apresentada pelos senadores é que essa parte do texto é um “entrave” que deve 
acabar para “expandir a produção agropecuária, gerar empregos e contribuir para o crescimento 
do país. A Assessora do programa de Políticas e Direitos Ambientais do Instituto Sócio Ambiental, 
Nurit Bensusan, afirma que não tem sentido questionar o Código Florestal, recentemente aprova-
do no Congresso e, que existe uma parcela do agronegócio comprometida com a inovação e a 
tecnologia, que entende a importância de se preservar as florestas, garantir a produtividade do 
solo e a qualidade da água. 

De acordo com Luís Fernando Guedes Pinto, pesquisador do Imaflora e membro do Observató-
rio do Código Florestal, essa Lei aprovada, pode provocar o maior desmatamento do planeta, 
comprometendo uma área maior do que a Alemanha. Hoje, o país tem 46 milhões de hectares de 
pastagem, é maior do que o triplo da área que a agricultura precisa para expandir. Além do que, o 
país deixará de cumprir um compromisso firmado internacionalmente no Acordo de Paris, cuja 
meta é zerar o desmatamento ilegal até 2030 e restaurar 12 milhões de hectares de vegetação na-
tiva. 

Repetindo aqui as palavras de Toby Gardner, pesquisador sênior do Instituto Estocolmo de 
Meio Ambiente: “quando se tem um país como o Brasil, que tinha orgulho de estar na frente até 
de países desenvolvidos e mostrava uma liderança neste tema, com esta mudança, derruba em 
poucos anos, tudo o que foi feito e fragiliza sua imagem no exterior. É muito difícil criar uma repu-
tação, mas é muito fácil derrubá-la”. 

Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro justifica: “é possível transformar as riquezas natu-
rais que Deus nos deu em desenvolvimento para a população”.  

Que sirva como reflexão: qual população será beneficiada? 
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NOTA DE FALECIMENTO 

 

A Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro- 

SEAERJ e seu Centro Cultural,  neste dia de despedida, agradecem ao Ar-

quiteto e Urbanista Demetre Basile Anastassakis o trabalho e postura soci-

al sempre em favor da inclusão e igualdade. Teve atuação pública, sempre 

parceiro dos poderes municipal, estadual e federal e participativo em con-

selhos, planos e projetos trazendo contribuição concretas de sua rica vi-

vência profissional. 

Reconhecemos que seu trabalho engrandeceu o serviço público e que 

perdemos um parceiro verdadeiro e competente.  

Descanse em paz parceiro e amigo com a certeza do dever público e soci-

al cumprido.  

 

    Alberto Balassiano                                          Carmen Lúcia Petraglia 

     Presidente da SEAERJ                        Presidente do Centro Cultural SEAERJ 
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 ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO EQUIPE SEAERJ 
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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 

coloque o nº 28 da SEAERJ. 

15 de agosto 
Das 19:00h às 23:00h 

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

