
NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS  

A fogueira está queimando. O balão está subindo... 

                       Ano III         Nº 130 
   Sexta Feira     Dia  01 de julho de 2016 

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   

FESTA JUNINA  -  ARRAIÁ DA SEAERJ 

 No dia 24 de junho  -  dia de São João  -  reali-
zou-se a tradicional Festa Junina no “ARRAIÁ da 
SEAERJ”, quando a família SEAERJ, dos cinco aos oi-
tenta anos, se divertiu até não poder mais com as 
brincadeiras animadas pelo Trio Berro D’água e o pes-
soal da Associação de Moradores da Glória.  

 Foi bom demais da conta!... 

  Foram pescarias, jogo das argolas, bola no bu-
raco, corrida do ovo, dança das cadeiras e a dança da 
quadrilha. 

 As comidinhas e bebidinhas foram servidas en-
quanto a festa durou: milho cozido, canjica, paçoca, 
cachorro quente, aipim frito, amendoim, caldo verde, 
arroz doce, cerveja gelada, quentão e refrigerante à 
vontade.  

Quem não foi, perdeu!.. 

Veja o clip do Trio Berro d’agua clicando no “link” 
abaixo: 

https://youtu.be/sMz4zsuT9Pk  

Para ver cenas da corrida do ovo,  

clique no “link” a seguir:  

https://www.youtube.com/watch?v=1hjyb1YIfPo 

PRÓXIMA  PALESTRA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Projeto GT Meio Ambiente  -  Nossas Trilhas 
  No dia 25/06/2016, realizou-se a primeira visita aos nossos monumentos históricos, co-
mo resultado do Projeto Nossas Trilhas do GT Meio Ambiente e Sustentabilidade. 
 O monumento escolhido foi a Fortaleza de São João, situada na Urca. A  visita foi um su-
cesso absoluto. 

 

PLANEJAMENTO  DO  “COR”  PARA  OS  JOGOS  RIO  2016 

O engenheiro civil Marcelo Abelheira apresentou o seminário “Planejamento do Centro de Opera-
ções da Prefeitura para atuação nos Jogos Olímpicos Rio 2016”, no auditório da SEAERJ. O evento realiza-
do no dia 28 de junho, foi mediado pelo presidente Nilo Ovídio e contou com a presença de Sérgio Vianna 
(FETRANSCARGA). O debate esclareceu cada detalhe da preparação do Centro de Operações da Prefeitura 
do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos Rio 2016.  

Marcelo trabalhará no bunker do Centro de Operações Rio e destacou a visão geral das áreas de 
competição, das instalações que acomodarão os atletas e a Imprensa, a importância dos meios de transpor-
te na cidade e o projeto “time olímpico do COR” que atuará exclusivamente no controle de trafego e na se-
gurança dos jogos em Deodoro, Maracanã, Copacabana e Barra. 

“Durante os 16 dias de competição, serão disputados 42 esportes olímpicos, participando cerca de 
11000 atletas de 200 países, cerca de 27 mil profissionais de mídias credenciados, aproximadamente 45 mil vo-
luntários e mais 7,5 milhões de ingressos disponíveis nesse megaevento”, informou Marcelo Abelheira. 

Nos Jogos Paraolímpicos não será diferente, pois de acordo com o COR, haverá cerca de 4.350 atle-
tas de 164 países disputando 23 modalidades esportivas em 12 dias. Mais de 10 mil profissionais de mídia 
credenciados. A população contará com 1,8 milhão de ingressos e 25 mil voluntários ajudando nas áreas de 
competição. 

Links: 
 

http://www.cidadeolimpica.rio/ 

https://www.rio2016.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wXRd4cb55t0&list=PL3insbjN4VmCLnVIineRj7BeHSrG8VyUu&index=2 
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