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  ENCERRAMENTO DO CURSO DE ENGENHARIA  

 AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  

 

No dia 27 de junho em cerimônia realizada no Auditório Gastão Hen-

rique  Sengès presidida pelo presidente da  SEAERJ Engº Nilo Ovídio, o 

coordenador do Curso de Engenharia “Avaliações e Perícias” Engº Joelson 

Zuchen, deu por encerrado o curso em rápidas palavras agraciando em se-

guida os alunos participantes com Certificado de conclusão. 

      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

É MUITO MELHOR PLANEJAR DO QUE IMPROVISAR 

                        Ano V       Nº 170 

Sexta Feira   -   Dia 30 de junho de 2017 
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KARAOKÊ 
No dia 27 de junho, em animada sessão de Karaokê realizada no   

ESPAÇO SEAERJ e com a  MC Ana Paula e o DJ Lula agitando a 

“galera”, diversos colegas participaram e se divertiram com a novidade.  

No inicio havia uma certa timidez, mas aos poucos as pessoas foram 

se animando, acabando por cantarem com muito desprendimento e          

entusiasmo as suas músicas preferidas. 

Na próxima terça-feira tem mais. Venha você também se divertir! 
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O RIO PASSOU NO TESTE, SENHOR PREFEITO?! 

 

 Apesar de todas as promessas, apesar de um novo governo, os problemas do Rio 

de Janeiro com relação às fortes chuvas continuam os mesmos de sempre. A diferen-

ça é que, alheios ao caos incontestável que se instalou na cidade na virada do Outo-

no para o Inverno, a equipe do Senhor Prefeito e ele próprio insistiram em contestar 

a realidade, afirmando que: “a cidade passou no teste”. 

 Não passou Senhor Prefeito, e jamais conseguirá passar incólume às chuvas, en-

quanto não forem feitas adequadamente a limpeza e a conservação do sistema de 

drenagem das vias públicas do município. Esta ação preventiva e primária precisa fa-

zer parte das atuações rotineiras de qualquer administração municipal. A cidade tem 

que estar sempre pronta para “imprevistos”, afinal, Senhor Prefeito, pode chover for-

te também no inverno como a natureza demonstrou na despedida do outono. 

 E que fim levaram as obras de conclusão do túnel extravasor que é apontado co-

mo a possível solução para os famosos alagamentos na Tijuca, Avenida Maracanã e 

adjacências? Qualquer técnico da área sabe que os piscinões são parte do sistema, 

mas que eles, sozinhos, não dão conta do problema. Se o Senhor Prefeito ouvisse os 

engenheiros do Município, saberia que o túnel extravasor, além das regiões já cita-

das, colaboraria também para minimizar o problema de alagamentos no Jardim Bo-

tânico e bairros vizinhos. 

 Definitivamente, Senhor Prefeito, o Rio de Janeiro não passou no teste, infeliz-

mente, foi reprovado e continuará a sê-lo caso seus governantes continuem a igno-

rar a excelente mão de obra de que dispõem em seus quadros e respeitem o parecer 

técnico, sem deixar que este seja suplantado por outros interesses. Caso contrário, 

não só o município será reprovado, assim como os seus administradores. 

 A chuva não cai do céu por obra e graça do Espírito Santo, mas por força da natu-

reza, tão desrespeitada ao longo das últimas décadas. E, sistemas existem para pre-

ver e prevenir, mesmo que minimamente, os danos e transtornos causados pelos fe-

nômenos naturais. O que a população espera, Senhor Prefeito, é que os administra-

dores municipais saibam como acioná-los e utilizá-los! 

Nilo Ovídio 

Presidente da SEAERJ 
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Prezado Segurado do Seguro de Vida da SEAERJ 
Comunicamos que a Apólice de Seguro de Vida,  estipulada por esta Entidade e que ante-

riormente era garantida pela Mapfre Seguros passa a partir de 01 de Junho de 2017 a ser garantida 
pela Sul América Seguros através de uma nova Apólice sem preenchimento de Declaração Pessoal de 
Saúde e com as mesmas condições, coberturas e garantias já adquiridas. 

Caso haja necessidade dos serviços relacionados com a Assistência 24 h, no caso Assistên-
cia Funeral entrar em contato nos telefones: 4004-4935 capitais e regiões metropolitanas e 0800 726 
4935 , informando nesta ocasião o nome do Segurado Titular, data de nascimento, CPF e informando 
que é Associado da SEAERJ.  

 
Qualquer dúvida ou esclarecimento, entrar em contato no telefones:  

(21) 3550-1880 Ramal: 2120 (Sinistro Vida)  
(21) 2558-0088 (Departamento de Seguros SEAERJ) 

Acesse o “site” clicando em cima:  www.seaerjseguros.com.br 

 

Próximos Eventos 

http://www.seaerjseguros.com.br
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ART. A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais          

informações em “ART e Acervo Técnico". 

Colega, indique novos sócios. 

Juntos  somos  mais  FORTES! 

Ao preencher a ART  do CREA 

coloque o nº 28 da SEAERJ. 

           

Quarta 

          

09 
agosto 

Palestrante:    
                     
Prof. Samuel Barros 
 
Auditório da SEAERJ 
 
11:00h Durante a Reunião do 
            Conselho 
 
Rua do Russel 1- Gloria 

5ª APRESENTAÇÃO: FAPERJ 

http://www.crea-rj.org.br/

