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                           Ano III       Nº 120 
     Sexta Feira     Dia  20 de abril de 2016 

JUSTIÇA MANDA PAGAR EM 24h 

ASPECTOS LEGAIS DA PROTEÇÃO FEDERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 No dia 19 de abril, o Arquiteto Carlos Fernandes Andrade falou-nos sobre os “ASPECTOS 

LEGAIS DA PROTEÇÃO FEDERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL, a uma platéia bastante interessada 

que promoveu grandes debates na sequencia dos trabalhos. 

 Com uma Apresentação em “Power Point”, o palestrante conseguiu ordenar a abordagem 

do tema parecendo aos presentes, assunto de fácil compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abaixo, sequencia fotográfica da palestra. 

   

   

 Definir o que constitui patrimônio 

a ser preservado não é um ato 

cultural ou ideologicamente 

neutro 

 o Decreto Lei 25, 

 de novembro de 1937

 o Decreto 3551 de 2000, 

 Belas Artes

 Histórico e

 Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico

 Celebração;

 Formas de Expressão

 Ofícios e modos de fazer e

 Lugares 

 Se arqueologia de contrato é 

contribuição ao estudo da história (ou da 

pré-história) é bastante discutível

O patrimônio material, 

construído ou natural, é, 

sobretudo, um elemento 

estético

 A noção de premência não 

necessariamente se impõe a de 

visibilidade

Ao preencher a ART ou a RRT  

coloque o nº da SEAERJ. 

Colega não se esqueça! 
Indique novos sócios. 

A SEAERJ é quem luta por você! 

ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

ASSEMBLÉIA DO MUNICÍPIO 
DIA 29 DE ABRIL  

 SEXTA-FEIRA  ÀS 10:00h 

 
VISÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO 

 
 

No Brasil, já há algum tempo, não temos planejamento e visão de futuro, pensando em ações de Estado, com horizontes mais 
distantes. 

O que existe, desde muito, é uma visão estratégica de Poder. 
 Isto implica, com o sistema político existente, em ações pontuais, espasmódicas e com horizonte de um mandato. Ou seja, 

ações de Governo. 
E sendo ações de Governo, não havendo continuidade do mesmo, na maioria das vezes, todas as prioridades são descontinu-

adas, passando a uma nova programação para o novo mandato com novas prioridades. 
Com isto, o País estará sempre se reorientando, perdendo recursos e sem a continuidade de diretrizes   com a Sociedade.  
Desta forma nossa trajetória é errática, com mudanças radicais, e não só correções fundamentadas em novas tecnologias e 

mesmo novos conhecimentos nas diferentes áreas do saber. 
Deveríamos ter um plano com metas de curto, médio e longo prazo, pensado com ações concatenadas, visando o horizonte 

que se deseja.  
Assim não teríamos, a cada Governo, alterações profundas, com reorientações que nos levam a grande perda de recursos, 

frustrações e corte de estímulos dos profissionais envolvidos nos projetos. 
Deveríamos ter um processo com projetos executados conforme as orientações discutidas e definidas pela   Sociedade. Para 

isto, seriam necessários fóruns de discussão com diferentes entidades representativas, fixando os desejos e horizontes pensados e 
consensados. 

A partir daí toda a programação seria planejada visando atingir os objetivos colocados. 
Projetos elaborados e executados para as metas estabelecidas, ficando em estoque aqueles não realizados imediatamente. 
Ao longo do tempo, fariam somente adaptações às novas realidades, efetivando os projetos para que as licitações se dessem 

de forma a não ter possibilidades inúmeras de descontinuidade e acréscimos nos custos, ficando mais previsíveis e administráveis to-
dos os procedimentos e obras. 

Com isto, estaríamos otimizando recursos e esforços, atingindo objetivos com maior facilidade e a custos mais adequados. 
Teríamos um planejamento mais firme e exequível, sem soluços e soluções de continuidade. 

Sobrariam recursos para fazer mais e melhor, sem permitir manobras para o estouro de prazos e custos. 
Aqui, a importância dos profissionais do Serviço Público é enfatizada, visto que os mesmos têm a vivência dos problemas, 

acompanhando-os ao longo de toda sua vida profissional. 
Com servidores públicos melhor qualificados, valorizados e motivados, entraremos num círculo virtuoso onde mais se fará 

com menos recursos, cada vez sendo mais potencializada esta situação. Totalmente contrário ao que existe hoje, onde os servidores 
públicos estão desmotivados pois desvalorizados e sem incentivo para se qualificar. 

Surge um círculo vicioso, quando se aproveitam os políticos que se tornam gestores públicos com interesse em conseguir 
coisas para seu grupo e jamais para a Sociedade. 

Esta só é contemplada se isto servir como justificativa para os ganhos extraordinários dos grupos no poder. 
Tem-se que valorizar através de carreiras estruturadas, todo o universo de servidores públicos, sendo estes preparados para 

não só servir, mas se orgulhar de bem servir à Sociedade. 
Isto só será possível se acabar com o atual modelo, que valoriza mais os políticos como gestores ou como senhores destes 

gestores públicos. 
Assim, sempre se estará exercendo a função por favor e não por mérito. Quando isto acontece, os pagamentos pelo favor se 

fazem necessário e obrigatório, trazendo prejuízos para o País, eternizando as chagas de nossa Sociedade. 
 Faltam recursos para as funções do Estado, na Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura. 
O Estado com este funcionamento se torna cada vez mais perdulário e ditatorial. Precisa cada vez mais recursos para manter 

a operação do grupo que, no momento, está no Poder. 
Por isto, o circulo vicioso onde cada grupo compete com o outro para obtenção de recursos públicos e  de poder. Por ser 

competição, cada vez exige mais da Sociedade que se vê sufocada por Impostos, chegando à exaustão. 
No Brasil, onde o Estado se apropria de 2/5 da riqueza geral e na maioria das vezes nada ou pouco dá em troca, torna difícil 

justificar até a necessidade deste Estado pesado e difícil de carregar. 
O Estado tem de ser mínimo, facilitador de negócios, dando as condições para o desenvolvimento do País. Isto impli-

ca em Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura de qualidade. 
Todos os países com estes elementos em alto padrão, atraem e facilitam os investimentos e consequentemente a Empregabi-

lidade e o Desenvolvimento de seus cidadãos. 
Precisamos deixar de ser o “País do Futuro”, temos de determinar nosso futuro já, com um projeto que tenha início, meio e 

fim que no final sejam pensadas novas ações que nos remeterão para patamares cada vez mais altos, tornando-nos mais dignos e me-
lhores. 

Engenheiro  Nilo Ovídio Lima Passos 

Dia 07 de junho de 2016: Palestra sobre o Metro 
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Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do 

Rio de Janeiro 

DEU  NA  IMPRENSA 


