
  

 

Participe deste Fórum com seus comentários e trabalhos que possam ser incluídos 

no nosso “site” (www.ccseaerj.org.br), na página correspondente a PARTICIPE. Sua 

participação é importante para o fortalecimento do Centro Cultural e nos ajudará 

a fazer um trabalho melhor. 

Os comentários aqui feitos são de minha inteira responsabilidade e não 

representam a opinião do Centro Cultural da SEAERJ. 

Em datas recentes os jornais têm noticiado fatos que, de uma forma ou de outra, 
têm grande interesse para as categorias profissionais representadas na SEAERJ.  
 
Em janeiro, as chuvas caidas na região Serrana provocaram uma sucessão de 
deslizamentos de terras e rochas e enchentes nas áreas às margens de grandes e 
pequenos cursos d´água causando a morte e desaparecimento de cerca de 
1.200 pessoas, e provocando perdas materiais de grande envergadura e, em 
consequencia, perdas econômicas vultosas aos municípios atingidos. 
 
Depois se repetiram em São Paulo e nos estados do Sul, em seguida tivemos  o 
apagão na Região Nordeste, incêndio na Cidade do Samba, demonstrações de 
deterioração nas estruturas de passarelas, e por ai vai.  
 
No primeiro momento, em janeiro,  ações emergenciais foram tomadas e a 
solidariedade da população de todo o país permitiu que fosse minorado o 
sofrimento de milhares de familias desbrigadas e/ou desalojadas, mas agora 
terão que ser tomadas medidas para reconstrução de tudo que foi atingido: 
bairros inteiros, pontes, casas, lavouras e centros comunitarios, requerendo 
planejamento, projetos e execução de obras para as quais milhões de reais 
foram prometidos pelos governos federal e estadual, além de alguma ajuda 
externa.  
 
Para que estes recursos não sejam malbaratados e desperdiçados é importante, 
tambem, a participação de todos os profissionais da área de engenharia e 
arquitetura publicas do Estado. Foi com esse sentimento que a nossa Presidente 
da SEAERJ, Eng. Carmen Lúcia Petraglia, tomou a iniciativa de enviar às 
autoridades estaduais um documento apresentando a contribuição da nossa 
Sociedade e imediatamente, com auxilio de alguns companheiros, foi para a 
frente de luta, realizando vistorias e participando ativamente das primeiras 
medidas requeridas. 
 
Outras ações serão necessárias para a reconstrução nesses muniíipios e para isto 
se concretizar, a experiência de nossos associados poderá ser um “plus” que, se 
efetivar, poderá se constituir num primeiro passo importante para responder a 
tantos questionamentos que temos feito em nossas reuniões. 
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Quanto aos demais acontecimentos, salta aos olhos o abandono às medidas de 
conservação e manutenção, prometidas e sempre tomadas com atraso.  
 
Até quando? A resposta dependerá da participação de cada um, não importa 
se jovem ou idoso, mas algo tem que ser feito. 
Ronald Young 


