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SUCESSO PARA A NOVA DIRETORIA 

SEAERJ  80 anos 
Posse do Presidente, do Vice Presidente e do 

Conselho Consultivo  
Nesta quarta-feira (22), a SEAERJ comemorou a posse do seu novo presidente e vice-presidente, 

Nilo Ovídio e Mozart Rangel e do novo conselho diretor. Na mesma ocasião, também saudamos o ani-
versário de 80 anos de existência da entidade.   

Amigos, sócios e autoridades como o Deputado Estadual, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o repre-
sentante do Clube de Engenharia, Pedro Celestino; o presidente do CAU/RJ, Jerônimo de Moraes; o 
vice-presidente do CREA/RJ, Salomão Musse; a vereadora Leila do Flamengo, o presidente do IEEA, Jo-
sé Francisco Boechat; o diretor da sede campestre do Clube de Engenharia, Arciley Alves Pinheiro; o 
assessor de imprensa do Deputado Estadual Carlos Macedo, Amilton Scarpini; o representante da Se-
cretaria Executiva de Coordenação de Governo, Himalaia Galvão; o presidente da ABENC, Ivan Ribeiro 
da Conceição; o diretor da AENF, Hélio Suêvo; o representante da Rádio Globo, Gelsio Cunha, o repre-
sentante do Metro Rio Eduardo Figueiredo, o representante do subprefeito da Zona Sul, Bruno Ramos, 
o representante da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária; o representante do Deputado Esta-
dual Comte Bittencourt, João Mauricio; o representante da vereadora Laura Carneiro, Felipe Ribeiro; o 
representante da FASP, Cesar Drucker, a vereadora Leila do Flamengo, vereador Eliseu Kessler entre 
outros que estiveram presentes para prestigiar o começo da nova gestão. 

Na solenidade, também foram entregues as medalhas Affonso Eduardo Reidy aos arquitetos 
Marcos Konder Netto e Dilson Gestal Pereira e a medalha Raymundo de Paula Soares ao engenheiro 
Luiz Felipe Pupe. Estas medalhas foram concedidas em virtude das ações relevantes realizadas por es-
tes profissionais a nível municipal, estadual e nacional. 

            Confira as fotos do evento. 

Posse do Centro Cultural  

 Na mesma cerimônia, foram empossados os novos diretores do Centro Cultural da SEAERJ. 

Presidente Engº José Arakaki e Vice Presidente Arquiteto Armando Abreu. Foram homenagea-
dos o Presidente antecessor, Engº Gilberto Morand Paixão e o conselheiro mais votado Engº Affonso 
Canedo. 

Conheça a Ponte Estaiada da Linha 4 do Metro 

 

 

 

 

 

 

 

Clique sobre o “link “  abaixo  e  veja o vídeo da construção da ponte: 

 https://m.youtube.com/watch?v=u-nDipPw-jU&feature=share  

Jantar  de  Despedida   

 Na quinta-feira (16), Joelson Zuchen e Regina Ramos receberam no restaurante da enti-
dade diretores, conselheiros e amigos que se reuniram para confraternizar e comemorar com 
muita alegria o fechamento de sua gestão. “Este foi um ciclo que se encerrou para mim e para 
a entidade. Estou feliz por termos juntos, levantado a entidade que ficou por tanto tempo 
abandonada. Agora, é consolidar o trabalho feito e seguirmos na luta pela valorização da clas-
se”, ressaltou Joelson. 

   

   

   

   

   

   

   

 

Revitalização do Rio Carioca 

 

 No sábado (18), a SEAERJ promoveu em parceria com o Movimento o rio do Rio 
um encontro para debater através de mesas técnicas, as ações que darão estrutura e  
objetividade ao trabalho de recuperação e renaturalização do Rio Carioca.  

 Este será o primeiro rio urbano a ser restaurado e servirá como parâmetro para 
este tipo de iniciativa. O debate contou com o apoio de entidades nacionais e 
internacionais, além de lideranças comunitárias, profissionais especializados nas áreas 
de saúde, urbanismo, meio ambiente, recursos hídricos, políticas e direitos ambientais 
e voluntários.  

 A seguir sequencia fotográfica, registrando o evento. 

   

   

   

   

18/07/15  

Revitalização do Rio Carioca é tema de debate 

RIO — O Rio Carioca é tão importante para a história da cidade que muitos afirmam ter sido em sua foz, no 

local onde é hoje o Aterro do Flamengo, que aconteceu a fundação do Rio de Janeiro, há 450 anos. Com 7,1 

quilômetros de extensão — sendo mais de quatro quilômetros escondidos embaixo do asfalto de três bairros 

da Zona Sul —, o rio que traz o nome do povo da cidade e se confunde com a sua própria história também é 

um retrato de seus contrastes: nasce límpido, no Parque Nacional da Tijuca, e vai ganhando ares de valão à 

medida que se aproxima das construções. 

Na manhã deste sábado, a recuperação do Rio Carioca virou tema de debate na Sociedade dos Engenheiros 

e Arquitetos do Estado do Rio (Seaerj). Professores, biólogos e pesquisadores discutiram alternativas para 

recuperar o rio. Para cada tema, os palestrantes tinha quinze minutos para comentar um dos problemas do rio 

e propor soluções que serão encaminhadas ao poder público. 

O pesquisador da FioCruz, Alexandre Pessoa, liderou a discussão sobre a despoluição do Rio Carioca. Se-

gundo ele, o plano municipal de saneamento da cidade pensa que o Rio Carioca é invisível. 

— O plano municipal é quem diz regra do jogo. Se o Rio carioca é invisível para o poder público, não adianta a 

gente criar as melhores intenções aqui no debate. Quer ver um exemplo? A estação de tratamento do Rio Ca-

rioca fica na Praia do Flamengo. Mas a estação fica no final do curso do rio, ou seja, acaba funcionando como 

uma barreira sanitária para tudo que vai para a praia — disse Alexandre. — O rio Carioca deveria ser tomba-

do. Esse procedimento exigiria um conjunto de ações de fiscalização para fazer o poder público e cidadãos 

terem responsabilidade pelo manancial. 

Leia mais: http://extra.globo.com/noticias/rio/revistalizacao-do-rio-carioca-tema-de-debate-  

16832418.html#ixzz3gVwsVQUb 
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Presidente  Eleito  Engº José Arakaki 

Vice Presidente Eleito                         

Arquiteto Armando Abreu Conselheiro Engº Affonso Canedo 
Presidente  Engº Gilberto Paixão 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Presidente  Engº Joelson Zuchen 

Presidente  Eleito Engº Nilo Ovídeo 

Vice  Presidente Eleito              

Mozart Rangel 

Vice Presidente  Engº Mozart Rangel 

Vice Presidente Regina Ramos 
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