
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   

Colega 
 Venha almoçar na SEAERJ, que está 

oferecendo todos os dias, exceto sábados, do-

mingos e feriados, um variado cardápio espe-

cialmente feito para você.  

E o atendimento é ótimo. 

 Comemore seu aniversário com seus 

amigos no Espaço SEAERJ! 

Os preços são convidativos. 

Venha Conferir!  

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS  

                       Ano III       Nº 108 
      Sexta Feira  Dia  15 de janeiro de 2016 

FELIZ 2016! 

 

 

 

 

  
Caro associado 

 
Em atendimento aos objetivos do Centro Cultural, entre os quais a preservação da me-
mória da engenharia e arquitetura públicas, notadamente na Cidade do Rio de Janeiro, 
faremos um livro sobre a SURSAN, suas obras e projetos, seus técnicos e sua gestão 
administrativa. 
Contamos com a colaboração de todos, não só dos associados, mas também daqueles 
que vivenciaram a fase que se estendeu desde a criação da autarquia até à sua extin-
ção.  
A coordenação e desenvolvimento deste projeto ficará a cargo do colega Engº José 
Carlos Leal, não só pela sua larga experiência profissional na autarquia, como pela faci-
lidade de desenvolver temas técnicos como este devido as suas habilidades de escritor. 
 Contato pelo telefone 2136-6761 ou e-mail: centrocultural@seaerj.org.br 

Informe Centro Cultural 

 SEAERJ PLANEJANDO ATIVIDADES PARA 2016 
 A SEAERJ planeja para este ano de Olimpíadas no Rio e de Eleições Munici-

pais, muitas atividades culturais e esportivas visando dinamizar a entidade e propor-

cionar aos seus associados momentos de participação, alegria e satisfação. 

 Abaixo listamos diversos temas que serão desenvolvidos para que isso possa 

acontecer: 

1. Seminário sobre os 50 anos do INSTITUTO DE GEOTECNIA, previsto para maio 

de 2016; 

2. Projeto NÓS NOS CONHECENDO, que consiste na apresentação dos órgãos do 

Estado e do Município, visando dar conhecimentos a todos os demais sobre os 

trabalhos que estão sendo realizados ou desenvolvidos em cada órgão público. 

O que fazem, como fazem e para quem fazem; 

3. Corrida dos ENGENHEIROS E ARQUITETOS já agendada para 11 de dezembro 

de 2016 com a prefeitura, para o Parque do Flamengo. Estamos desenvolven-

do projeto para sortear bicicletas com fins de angariar recursos e com inscrições 

automáticas para aqueles que comprarem 5 ou mais bilhetes;  

4. Faremos diversas parcerias com Teatros, Restaurantes, Casas de Espetáculo, 

etc... com descontos para nossos associados da SEAERJ; 

5. A partir deste mês,  iniciaremos a prática de diversas opções de lutas como:  

        Muay Thai, Boxe e Capoeira; 

6. Tendo em vista o grande sucesso e atendendo a diversos pedidos, reeditare-

mos em 18 de março de 2016, das 19:00h às 23:30h, a festa A VOLTA DO BAI-

LE , com o mesmo conjunto musical da anterior. 

 

Estado do Rio de Janeiro  2016 

 Informações ao associado 

 Nestes últimos quase três anos temos procura-

do informar aos associados os fatos mais relevantes 

acontecidos na SEAERJ de uma forma bastante comu-

nicativa e atraente, através e principalmente do Fique 

Sabendo, do Site e do Facebook. 

 Pretendemos neste ano melhorar e dinamizar 

ainda mais a nossa comunicação com algumas mudan-

ças importantes em nossas mídias.   

Você vai gostar! 


