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A CONSOLIDAÇÃO  JÁ COMEÇOU!.. .  

A Mobilização do Município Continua 

Assembleia Geral dia 19  

 A Comissão de Negociação do Município reunida na quarta-feira, dia 
5 aprovou o calendário de mobilização para os próximos dias:  

 Realização de Assembléia Geral no dia 19 de agosto (quarta-feira), 
às 14:00 horas, na SEAERJ, para deliberação das próximas ações da 
nossa Campanha Salarial,  

- Visita os locais de trabalho para convocação da Assembléia.  

- Intensificação dos contatos junto a Prefeitura e o Legislativo. 

 Articulação junto a mídia para a divulgação das nossas ações. 

Cópia do Ofício encaminhado ao Sr. Prefeito 

Aproveitando  os  Espaços  

 O espaço que outrora abrigava  os equipamentos de ar condicio-

nado do auditório, ficou por algum tempo servindo de deposito daque-

las máquinas envelhecidas, obsoletas e inoperantes, não cumprindo 

mais com sua finalidade, tendo sido substituídas por modernos e po-

tentes “splits”. 

 Restava-nos despertar para o fato, retirar aqueles ferros velhos e 

de alguma forma aproveitar aquele  espaço. 

 Mãos  à obra. Retiramos os equipamentos e como “obra de igre-

ja” fomos avançando acabando por surgir um bom espaço que poderá 

ser utilizado pela presidência.  

 Nasceu uma salinha com pequenas dimensões, mas com grande 

possibilidade de acolher boas ideias e gerar bons frutos para SEAERJ. 

 

   

   

   

   

Ao preencher a ART ou a RRT  

coloque o nº da SEAERJ. 

Colega não se esqueça! 

Indique novos sócios. 

                   ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

 

Saiba mais sobre o Arquiteto  

Affonso Eduardo Reidy 
 

 

Clique sobre o “link “  abaixo  e  veja um  

documentário sobre o Arquiteto  Reidy: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ujZBX4DymPY 

 

Prezado  Colega 

Todas  as  quinta-feiras, das 18:30h  às 24:00h , você  poderá 

desfrutar do nosso Piano Bar, com música ao vivo interpretada 

pelos próprios frequentadores. Ambiente alegre e acolhedor. 

Não perca essa. Traga  uma  boa  companhia! 

 

 

Planejamento  Urbano 
 

No último dia 30 de Julho de 2015, foi proferida pelo Arquiteto e Urbanista america-

no  Joe Distefano, palestra sobre o papel do planejamento urbano para subsidiar 

a tomada de decisões pelos gestores públicos,  visando a implantação de planos e de po-

líticas regionais de controle e gestão do território.  

Este novo momento da vida em cidades, mediante os mais variados impactos im-

postos pelo crescimento populacional  e urbanização exacerbada, exigem uma nova lógi-

ca de reflexão e conseqüente ação para mitigação dos referidos impactos.    

O palestrante apresentou estudos de caso sobre localidades americanas e mexica-

nas, usando ferramentas como método Urban Foot Print (Pegada Ecológica Urbana) e Ra-

pidfire (Fogo Rápido) para interpretar diagnósticos e propor cenários em relação a  infra 

estrutura (ÁGUA, ENERGIA, RESÍDUOS e ESGOTO) mobilidade urbana (SISTEMA VIÁRIO,  

BRT, VLT, METRO e CICLOVIA) impactos ambientais (DESFLORESTAMENTO, AQUECIMEN-

TO, IMPERMEABILIZAÇÃO, SAÚDE e etc.), impacto fiscal (custo para os cofres públicos) 

com atenção especial para o custo das emissões dos gases do efeito estufa e poluição 

veicular sobre a saúde dos citadinos, tendo em vista as doenças (ASMA, BROQUITE, RI-

NITE, PNEUMONIA, SINUSITE etc)  

O diagnóstico e a quantificação dos custos hospitalares e medicamentosos dos or-

çamentos públicos para tratar essas doenças, foi a nova variável do planejamento urbano 

apresentada pelo palestrante e que deve ser incluída doravante quando da tarefa de pla-

nejamento urbano.   

A inclusão quanto da quantificação do custo para o tratamento da saúde dos mora-

dores urbanos, vítimas dos impactos ambientais apontados, foi tão significativa, que uma 

integrante da área da saúde no Município do RJ,  foi bastante critica quanto ao zonea-

mento e licenciamento de unidades de saúde e creches no Município.  

Dizia ela: “Como pode licenciar creches e casas de  saúde (clinicas pediátricas etc.) 

em áreas reconhecidamente poluídas?”        

Ficou claro que a tarefa de planejar as cidades hoje, exige participação multi e até 

transdisciplinar, não devendo ficar a critério apenas de urbanistas.  

Falou-se também, quanto a necessidade da inclusão de disciplinas ambientais nos 

cursos superiores que têm ações diretas sobre o planejamento das cidades e conseqüen-

temente sobre o urbanismo e a vida humana. 

 

   

   

   

   

   

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=ujZBX4DymPY

