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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

SEAERJ EM DEFESA DO INEPAC 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 257 

         Dia 16 de agosto de  2019 

 

EM DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO DO RJ 

Durante a 1ª reunião ordinária do conselho diretor da SEAERJ estiveram 
presentes: Dina Lerner e Roberto Anderson Magalhães, arquitetos e ex dire-
tores do INEPAC. Ambos explanaram sobre a situação de risco do órgão. Ao 
fim foi aprovada por unanimidade pelo Conselho diretor da SEAERJ uma Mo-
ção de apoio. 
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75% dos arquitetos do Inepac foram  

afastados; Instituto fala em 18% 

 
Profissionais responsáveis por áreas como igrejas, dunas, morros da Barra, Thea-

tro Municipal, Copacabana Palace, Petrópolis, Valença, Cabo Frio, Búzios, Rio Cario-
ca, Botafogo, orla do Leme ao Leblon, Estação Barão de Mauá, Aeroporto Santos 
Dumont, entre outras, foram afastados do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 
– Inepac.  

Entre os nomes está Dina Lerner, que estava há décadas no Inepac, onde chegou a ocu-
par cargo de diretora geral. Dina esteve à frente de tombamentos importantíssimos, 
como as pequenas igrejas do fundo da Baía de Guanabara, a Mata Atlântica, Guaratiba, 
morros da Barra e Baixada de Jacarepaguá, bens em Nova Iguaçu, Dunas de Cabo Frio e 
outros projetos. 

Ela também coordenou inventários históricos, como os Caminhos do Ouro e Fazendas 
do Vale do Paraíba. Inventários que resultaram em diversos tombamentos importantes 
e em valorização do turismo, de acordo com especialistas. 

 

“Ultimamente, por ser quem mais entendia do assunto, ela vinha trabalhando na 
melhor definição das áreas de proteção da ambiência dos Morros tombados na Barra e 
em Jacarepaguá. Exatamente onde se avolumavam as pressões para se construir acima 
do que era permitido. Um caso emblemático é o projeto que visa se aproveitar da ex-
crescência chamada Mais Valerá, uma lei do Crivella, que permite construir além do 
permitido, caso o interessado pague por isso. Obviamente que Dina Lerner deu um bri-
lhante parecer contrário, que vem dificultando a aprovação dessa maracutaia pelo di-
retor geral do Inepac e pelo Secretário”, informou um funcionário do Inepac que pe-
diu para não ser identificado. 

Declaração do Inepac 

“O Inepac, setor da SECEC que atua na proteção ao patrimônio, como toda a Secreta-
ria está passando por mudanças no sentido de otimizar e dinamizar sua práxis, por ori-
entação do Secretário Ruan Lira. Vale lembrar que o Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural segue vinculado ao organograma da Secretaria e não é uma autarquia inde-
pendente. Portanto, também foi afetado pela grave crise financeira que se abateu so-
bre a estrutura do Governo do Estado, gerada pelas más administrações anterior 
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Em relação à devolução de funcionários a seus órgãos de origem, do afastamento de 
outros e exonerações, a preocupação da SECEC foi em valorizar aqueles que sempre tive-
ram imenso papel na função técnica do acompanhamento e licenciamento de proje-
tos.  Apesar de reconhecermos a grande qualificação profissional de toda a equipe, du-
rante muitos anos os funcionários do INEPAC estiveram em um regime de trabalho ex-
tremamente flexível, no qual a presença dos servidores não era controlada. Nesse con-
texto, sete funcionários foram desligados da equipe e 31 permanecem trabalhando na 
sede do INEPAC e nos escritórios técnicos em Valença, Cabo Frio e Petrópolis. 

Portanto, a mudança no quadro atingiu 18% e não 75% dos funcionários, e isso tempo-

rariamente. Prova de que a Secretaria está preocupada com a transmissão do conheci-

mento e a memória institucional é o processo, já iniciado, de seleção de novos profissio-

nais, que tenham disponibilidade para trabalhar numa jornada normal de nove horas di-

árias.  Esses novos arquitetos e historiadores reforçarão a equipe responsável pelas aná-

lises e pareceres que sempre representaram a presteza e eficiência do INEPAC e o torna-

ram conhecido como referência para os demais órgãos estaduais do país”. 

 

Texto de: Felipe Lucena 

 

https://diariodorio.com/75-dos-arquitetos-do-inepac-foram-afastados/  

https://diariodorio.com/75-dos-arquitetos-do-inepac-foram-afastados/


4 

 

 

 ANIVERSARIANTES DO MÊS SEAERJ 

Na última quinta-feira (15/08) aconteceu durante o Piano Bar a come-
moração dos aniversariantes do mês da SEAERJ. Os conselheiros Luiz Fe-
lipe Pupe, Antonio Carlos Velloso e Julio Ferrarine Maione, que trouxe sua 
família. Além disso, a festa se tornou mais especial com o aniversário da 
cozinheira da casa Odete Maria da Conceição.  
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Sistema Confea/Crea e Mútua em defesa da Lei do 
Salário Mínimo Profissional 

Os abrangidos pela Lei 4950-A/1966, que instituiu o salário mínimo profissional pa-
ra engenheiros, engenheiros agrônomos, arquitetos, médicos veterinários e quími-
cos, foram negativamente surpreendidos na última quarta, 12 de junho, com a apre-
sentação do Projeto de Lei 3.451/2019.  O PL é de autoria do deputado federal Ubira-
tan Sanderson (PSL-RS) e tem o objetivo de revogar uma lei que está em vigor há 
mais de 50 anos e que representa uma conquista histórica desses profissionais. 

Como presidente do Confea, lamento profundamente a iniciativa do deputado. 
Desde a promulgação da referida lei, o Sistema Confea/Crea, ao lado de sindicatos li-
gados destas categorias profissionais, tem lutado pelo seu amplo e efetivo cumpri-
mento, o que tem sido um desafio permanente.  Ao longo dos anos, temos buscado 
também ampliar o escopo da legislação que não contempla os profissionais do servi-
ço público, das esferas federal, estaduais e municipais. 

O país atravessa um momento de baixíssimos investimentos, de desvalorização 
sem precedentes do seu conteúdo local e de sério risco de depressão, após vivenciar 
períodos de recessão com poucas perspectivas de serem superados. 

Transformar a Engenharia e a Agronomia em bodes expiatórios para esse universo 
de crise pode ser um fator a mais para enfraquecer a confiança, os investimentos e a 
economia como um todo. Um país com credibilidade valoriza seus profissionais, so-
bretudo, sua mão de obra qualificada, que representa a segurança necessária para a 
estabilidade do espectro social. 

O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), seu plenário, composto 
pelos18 conselheiros federais, os 27 Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia 
(Creas) e a Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea unem-se à Federa-
ção Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge), à Federação Nacional de 
Engenheiros (FNE) e a entidades de classe de todo o país em respeito aos profissio-
nais vinculados ao Sistema Confea/Crea e Mútua e em defesa da sociedade. 

Eng. Civ. Joel Krüger 
Presidente do Confea  

 

(reprodução link: http://www.confea.org.br/sistema-confeacrea-e-mutua-em-defesa-da-lei-do-salario
-minimo-profissional) 

http://www.confea.org.br/sistema-confeacrea-e-mutua-em-defesa-da-lei-do-salario-minimo-
profissional 

http://www.confea.org.br/sistema-confeacrea-e-mutua-em-defesa-da-lei-do-salario-minimo-profissional
http://www.confea.org.br/sistema-confeacrea-e-mutua-em-defesa-da-lei-do-salario-minimo-profissional
http://www.confea.org.br/sistema-confeacrea-e-mutua-em-defesa-da-lei-do-salario-minimo-profissional
http://www.confea.org.br/sistema-confeacrea-e-mutua-em-defesa-da-lei-do-salario-minimo-profissional
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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 

12 de setembro 
Das 19:00h às 23:00h 

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

