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NOVOS SERVIÇOS E DEFESA DOS INTERESSES DAS
ASSOCIADAS MARCARAM A ATUAÇÃO DA AEERJ EM 2020

O ano de 2020 foi desafiador para a sociedade em geral e por
consequência para o setor de infraestrutura, em decorrência da
pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Para dar continuidade às atividades, a AEERJ adaptou-se a
uma nova forma de interagir e de se comunicar, com o objetivo
de buscar alternativas para melhor assessorar nossos Associados.
Diante desse cenário, a Associação atuou de forma bastante
estratégica na comunicação virtual, reivindicando os direitos e
promovendo orientações para o setor.
A criação de conteúdos exclusivos e a comunicação imediata
das medidas normativas publicadas nas esferas federal, estadual
e municipal, em razão da Covid-19, foi uma das principais “ferramentas” que a AEERJ usou para vencer esse ano atípico. Manter
nossos Associados com informações e apoiá-los quanto às transformações do setor e da economia foi fundamental para seguir
em frente, de forma segura, ética e transparente.

Com o regime de home office adotado por muitas empresas,
os seminários/treinamentos presenciais saíram de cena e deram
lugar às webinars.
Ao todo, a AEERJ realizou sete, inclusive uma webinar em comemoração aos 45 anos de fundação da Associação, que analisou
as perspectivas da infraestrutura pós-pandemia e contou com a
participação de especialistas do setor.
Os eventos virtuais abordaram temas de suma importância
para os Associados como, por exemplo, o impacto da pandemia nos contratos administrativos e nas relações trabalhistas,
reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, dentre outros assuntos.
A AEERJ questionou o poder público sobre o decreto estadual
que limitava a circulação intermunicipal de pessoas nos transportes públicos, prejudicando sobremaneira os funcionários da construção civil. Também denunciamos aos órgãos competentes todas
as não conformidades que ocorreram nas contratações emergenciais e ainda propusemos para as autoridades a uniformização
dos procedimentos para o reequilíbrio econômico-financeiro dos
contratos administrativos. n

Novos serviços da AEERJ em 2020
A forte atuação na comunicação com os Associados foi o diferencial no ano de 2020. A AEERJ criou a Cartilha - Especial
Covid-19, com medidas do Governo Federal para ajudar as empresas no enfrentamento da crise do novo coronavírus. O conteúdo
auxiliou as empresas do setor a entender como implantar as novas
medidas nas relações trabalhistas.
Outros serviços foram criados como:
• Clipping AEERJ: resumo de notícias enviado diariamente
aos Associados;
• Boletim Jurídico: resumo de leis, medidas provisórias e últimas publicações divulgadas nos diários oficiais;
• AEERJ Extra: e-mail com divulgação exclusiva das ações jurídicas da Associação, informações institucionais e as principais medidas publicadas pelos órgãos públicos, relevantes
para as empresas associadas;
• AEERJ Mais Editais (mais completo) - Resumo semanal de
licitações dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito

Santo e Minas Gerais, divulgado com informações detalhadas dos editais como capacitação técnica, garantia da proposta, valor da licitação, entre outros dados;
• Parceiros Institucionais AEERJ: anúncio da marca nos canais de comunicação. n

Assessoria jurídica ampliada na pandemia da Covid-19
A AEERJ requereu ao Governo do Estado que fosse reconhecida a essencialidade
da atividade da construção durante a pandemia da Covid-19, tendo, ainda, apresentado inúmeras sugestões ao governador e
aos prefeitos do Estado do Rio de Janeiro
para a continuidade das atividades do setor da infraestrutura.
Também alertou aos órgãos competentes as irregularidades na forma de contratação das empresas para a construção dos
hospitais de campanha e pleiteou a reativação do programa Conservando Escolas,
além de cobrar do Estado e da Prefeitura a
transparência nos procedimentos em relação aos restos a pagar.
Com o intuito de contribuir para um
ambiente onde haja mecanismos mais cé-

leres e eficazes para a solução de controvérsias no setor da construção, a AEERJ
atuou diligentemente junto à Assembleia
Legislativa e à Câmara de Vereadores do Rio
de Janeiro. Ademais, empreendeu esforços
junto à Prefeitura do Rio para que, mesmo
durante o período de pandemia, fossem
preservados os pagamentos dos contratos
administrativos referentes aos serviços de
manutenção e conservação da cidade.
Por fim, pleiteou às autoridades municipais e à Corte de Contas o reequilíbrio
econômico-financeiro dos contratos administrativos que envolviam o fornecimento
de massa asfáltica, em razão dos sucessivos aumentos desses insumos e em conformidade com as determinações impostas
pelo DNIT. n

45 anos em prol da infraestrutura brasileira
Fundada em julho de 1975 por 11 empresas construtoras de obras públicas com a
missão de lutar por melhores condições de
trabalho e preços justos, a AEERJ completou
45 anos em 2020.
Para comemorar a data, a Associação
promoveu a webinar “45 anos da AEERJ
- Perspectivas do setor de infraestrutura
pós-pandemia”, com transmissão ao vivo
no Zoom e no canal do Youtube. O evento
contou com a participação dos especialistas: Claúdio Frischtak, presidente da Inter.B,
José Carlos Martins, presidente da Câmara

RELATÓRIO ANUAL

Brasileira da Indústria da Construção (CBIC),
Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da Comissão de Infraestrutura (COINFRA/CBIC), e
presidente da APEOP-SP.
A AEERJ tem reafirmado, ao longo dos
anos, seu objetivo que é de analisar questões prioritárias para Cidade/Estado em
termos de infraestrutura, sugerir soluções e
medidas necessárias para o setor da construção, colaborar para solução de problemas
que afetem a população e assessorar suas
associadas em diversas esferas e na relação
com o poder público. n

Coluna da AEERJ no jornal o Dia:
Transparência nos contratos e pagamentos

A AEERJ usou sua coluna no jornal O
Dia, espaço fixo que a entidade ocupa há
dois anos em virtude da representatividade da Associação no setor, para expor
temas relevantes para o segmento e, consequentemente, para a população do Rio
de Janeiro.

Os artigos publicados, no ano de 2020,
abordaram assuntos como segurança jurídica, transparência e ética em relação
aos contratos firmados, a importância das
agências reguladoras, eleições municipais,
o que deu certo e o que deu errado nos
hospitais de campanha e o novo marco regulatório do saneamento básico.

Também foram abordados o reequilíbrio
econômico-financeiro dos contratos, tema
extremamente importante em função dos
problemas originados pela pandemia e o
potencial que a infraestrutura representa
por conta da sua capacidade de gerar empregos diretos e indiretos e por alavancar
uma cadeia de mais de 75 subsetores. n

Compromisso com a
ética e transparência

Entidades da construção
em prol da solidariedade

A AEERJ, enquanto entidade representativa do setor
de infraestrutura e que reúne as principais empresas de
engenharia que executam obras e serviços junto ao Poder
Público, entende ser primordial o fomento de uma cultura
pautada na ética e na integridade. Em 2020, isso não poderia ter sido diferente. A entidade continuou com o forte
compromisso de disseminar as diretrizes de transparência,
probidade, segurança jurídica e respeito aos contratos.
Nesse sentido, a AEERJ participou da Consulta Pública
nº 03/2019 da Controladoria-Geral do Município do Rio de
Janeiro, como agente ativo de disseminação da integridade, a fim de fornecer contribuições para a elaboração
do Código de Ética dos Colaboradores Externos do Poder
Executivo do Município, publicado em dezembro de 2020,
documento imprescindível para o fortalecimento das boas
práticas.
Sendo afiliada ao Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social atuou, ao longo desse ano, nas
reuniões do Grupo de Trabalho de Integridade, com o
objetivo de trocar ideias com as demais empresas e associações participantes e aprimorar o seu próprio programa de integridade.
Além disso, como uma das entidades fundadoras do
IBRIC - Instituto Brasileiro de Autorregulação, Ética e
Integridade no setor de Infraestrutura, cooperou para a
criação de condições para a autorregulação desse setor
no Brasil, por meio do diálogo com representantes da
área e buscando a ampla competitividade e o combate
à corrupção.
A AEERJ vai se empenhar para manter o seu compromisso na busca da ética e transparência, e assim, contribuir para alavancar o setor de infraestrutura. n

A AEERJ, em conjunto com outras quatro entidades que representam o setor da construção, promoveu a campanha solidária
“Construção pelo Rio e pelo Combate à Covid-19” para angariar
doações para o combate do novo coronavírus. Da ação participaram: Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário
(Ademi-RJ), o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio), o Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro (Seconci-Rio) e o Sindicato
da Indústria da Construção Pesada - Infraestrutura (Sinicon).
A iniciativa ajudou entidades vinculadas ao Estado e à Prefeitura do Rio de Janeiro: Fundo Emergencial de Combate à Covid-19 (FECC), RioSolidario e o Fundo do SECONCI-RIO, usado
para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). A
campanha solidária foi um marco no setor da construção, repercutindo em diversos veículos de imprensa. n
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Webinars realizadas em 2020
A AEERJ promoveu eventos online
para levar informações essenciais às associadas, empresas do setor, entidades
e órgãos públicos.
1. “O Impacto da Pandemia nas
Relações Trabalhistas”, por João
Pedro Eyler Póvoa, advogado, sócio
do Bichara Advogado, responsável
pela área trabalhos e coautor do
livro “Questões Autuais de Direto
Empresarial”. (12/05)
2. “Os impactos da Pandemia nos
Contratos Administrativos”, por
Manoel Peixinho, advogado do
Escritório MCP Peixinho, Cacau & Pires
Consultores e Advogados. Doutor em
Direito Constitucional. (28/05)

3. “O Reequilíbrio EconômicoFinanceiro dos Contratos”, por
Solange Majella Jones, advogada do
escritório Majella Jones Advogados.
(16/06)
4. “45 Anos da AEERJ – Perspectiva
do Setor de Infraestrutura PósPandemia”, com a participação de
Claúdio Frischtak, Presidente da
Inter. B – Consultoria Internacional
de Negócios; José Carlos Martins,
presidente da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção – CBIC e

Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente
da Comissão de Infraestrutura
(COINFRA), da CBIC, e da APEOP-SP.
(25/06)
5. “Como elaborar o Reequilíbrio
Econômico-Financeiro”, por
Solange Majella Jones, advogada do
escritório Majella Jones Advogados
e Ilma Trindade Ambrosio Garcia,
sócia Diretora da ITAG Consultoria
Empresarial. ( 22/07)
6. “PPP E Concessões no Estado do Rio
de Janeiro – Cedae e Rodovias”, por
Cleverson Aroeira, superintendente
da Área de Estruturação de Parcerias
de Investimentos do BNDES; Jerson
kelman, membro efetivo e coordenador
do Comitê de Saneamento da ANE
– Academia Nacional de Engenharia
e Sócio na Kelman Consultoria e
Delmo Pinho, secretário estadual de
Transportes. (03/09)
7. “Reflexos da Transição de Governo
nos Contratos Administrativos”,
por Fernando Rangel, advogado,
especialista em Direito Civil e
Processual e Gilmar Brunizio,
advogado e mestre em Direito
Público, ambos membros do GGINNS Global Comparative Law: Governance,
Innovation and Sustainability.
(16/10) n

Eleição do Conselho Consultivo da AEERJ
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada virtualmente no dia 25 de novembro, foi escolhido o novo Conselho
Consultivo da AEERJ para mandato 20212023, com 64% dos votos válidos. Foram reeleitos para a nova gestão: Francis
Bogossian, que atuará como presidente
do Conselho Consultivo e Carlos Alberto
Brizzi Benevides como vice-presidente.
Luiz Fernando Santos Reis, foi reconduzido ao cargo de presidente executivo da
diretoria da AEERJ.
A seguir, a composição completa da
chapa:

• Francis Bogossian – Geomecânica S/A
Engenharia
• Carlos Alberto Brizzi Benevides –
Dimensional Engenharia Ltda
• Adib José Francisco Junior – Hydra
Engenharia e Saneamento Ltda
• Aldacir Medeiros Junior - Construtora
Colares e Linhares S/A
• Antonio Machado Evangelho – MJRE
Construtora Ltda
• Daniel Rizzoti de Oliveira – Carioca
Christiani-Nielsen Engenharia S/A
• Eduardo Impellizieri Versiani - Enimont
Emp. Nac. Inst, e Montagens Ltda
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• Eduardo Valeriano Alves - Procec
Construção Pesada S/A
• Ioannis Saliveros Neto - Concrejato
Serviços Técnicos de Engenharia S/A
• Jefferson Paes de Figueiredo Filho –
Darwin Engenharia Ltda
• Julio Chitman - Chison
Empreendimentos Imobiliários Ltda
• Moysés Spilberg – Spil-Serviços
Técnicos de Engenharia Ltda
• Ronaldo Haddad Júnior - Irmãos
Haddad Construtora S/A
• Walter Guimarães de Moraes Junior –
Engetécnica Ltda n
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