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Fique sabendo 

                       Ano III       Nº 92 
      Sexta-Feira   Dia 18 de setembro de 2015 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 

 

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   

SEAERJ DEBATE SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SOLO  

Dando sequencia ao ciclo de palestras “Brasil, Uma Nação em Movimento”, nesta terça-feira 

(15/09), a SEAERJ recebeu o arquiteto, Heitor Ferreira de Souza, que ministrou sua apresentação sobre o 

Sistema Normativo do Uso do Solo-Matriz Normativa, onde expôs um estudo único, feito por ele, sobre a  

utilização do solo. 

No Sistema constam dez aspectos que segundo Heitor, são diretrizes básicas para quaisquer tipos de 

uso do solo, são elas: conceito e definição (CD), exercício e função (EF), procedimento  

administrativo (PA); área territorial federal (ATF); área territorial estadual (ATE); área territorial  

municipal (ATM); obra de ruralização (OR); obra de urbanização (OU); obra de edificação (OE) e obra de 

instalação (OI).  

O arquiteto compara seu estudo a uma máquina de moer carne e explica: “Pela simples introdução na 

primeira coluna vertical da Matriz do material a ser avaliado, saindo no final à direita, este material  

introduzido, é perfeitamente organizado e sistematizado, permitindo uma avaliação rápida e eficiente”.   

Heitor Ferreira de Souza é sócio da SEAERJ há 29 anos e sua vida profissional é marcada por  

inúmeros projetos executados nos estados de São Paulo, Goiás, Brasília e Rio de Janeiro, além ter sido  

colaborador para projetos em Luanda e Cabo Verde, na África.  

Seaerj sedia reunião do Conselho  

Comunitário de Segurança 

 A Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (SEAERJ),  
sediou nesta quinta-feira, dia 17 de setembro, mais uma reunião da 2ª Área Integrada de  
Segurança Pública (2ª AISP), do Conselho Comunitário de Segurança (CCS). 

 As reuniões do CCS objetiva debater com representantes de associações de  
moradores e lideranças comunitárias sobre demandas por melhoria de saneamento básico, da 
ocupação ordenada do espaço público, do cumprimento das posturas municipais, da  
prestação de serviços públicos de boa qualidade na saúde, na educação, na cultura, no  
esporte e no lazer da população, dentre outros temas. 

 A SEAERJ, entendendo a importância do debate na busca de soluções dos principais  
problemas que atingem a comunidade na região, decidiu se integrar à iniciativa, cedendo o  
auditório para realização das reuniões da 2ª AISP do CCS.  

COLEGAS DO MUNICÍPIO 

ATO PÚBLICO NA 

CÂMARA DOS VEREADORES 

DIA: 23/09 (QUARTA-FEIRA) 

ÀS 15h 
 Conforme deliberação da assembleia, iremos à Câmara dos Vereadores 

na próxima quarta-feira, demonstrar nossa indignação quanto à negativa do 

Prefeito de atualizar já nossa tabela de vencimentos. 

 Nossa ida à Câmara é parte do nosso calendário de mobilização,  

visando nossa PARALISAÇÃO no dia 05 DE OUTUBRO, quando faltarão dez 

meses para o início dos Jogos Olímpicos. 

TODOS NA CÂMARA!!! 

VAMOS FORTALECER À PARALISAÇÃO DE  

05 DE OUTUBRO!!! 

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!! 

 No dia 06 de outubro (terça-feira), às 10h, esperamos por você no auditório da 
SEAERJ para conhecer os projetos da nossa Diretoria Assistencial.  

Você é muito importante para nós!!! 


