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 Morreu no último dia 5 de maio o nosso colega Ary Jayme Ferreira, sócio Beneméri-

to e Conselheiro Vitalício da SEAERJ. 

 Ary Jayme nasceu em Anápolis (GO) em 9/6/1935, graduou-se pela antiga Escola 

Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil em 1962, especializando-se em 

Obras Hidráulicas e Saneamento. Ingressou no serviço público em 4/1/1962, ainda es-

tudante, no Departamento de Esgotos Sanitários da Sursan, do antigo Estado da Gua-

nabara, no qual sempre esteve ligado, assim como, posteriormente, na Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro, tendo exercido importantes cargos e funções ao longo de sua 

carreira profissional. 

 Participou intensa e ininterruptamente nas entidades de classe ligadas à engenha-

ria, como SEAERJ e CLUBE DE ENGENHARIA. 

 Na SEAERJ, onde ingressou em 12/3/1964, teve ação destacada, participando de 

todas as suas principais atividades, inclusive exercendo a Vice-Presidência (1979-1981) 

e recebido por concessão de Assembleia Geral Extraordinária em 1984 o título de Sócio 

Benemérito, e pela multiplicidade de mandatos a condição de Conselheiro Vitalício.  

 No Clube de Engenharia teve também atuação destacada, participando de diversas 

administrações, premiado com a condição de Conselheiro Vitalício. 

 Rico em amizades, tinha o espírito conciliador por excelência, fala mansa e tranqui-

la, sempre preocupado em dirimir divergências, porém, com firmeza e decisão em suas 

posições. 

 A SEAERJ, por sua Direção, vem manifestar a imensa a eterna gratidão ao Ary Jayme 

Ferreira, pela sua participação e dedicação durante 53 anos e pela sua presença cons-

tante, até poucos dias antes de seu falecimento.  

Obrigado, Ary Jayme Ferreira! 
 


