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SÓCIOS DA SEAERJ ELEITOS PARA O CONSELHO  

DIRETOR DO CLUBE DE ENGENHARIA 

 

m  25 de agosto saiu o resultado da eleição do Conselho Dire-

tor do Clube de Engenharia para os 25 novos conselheiros pa-

ra o triênio 2017/2020. Os sócios da SEAERJ Alberto Balassia-

no, Eduardo José Costa Konig da Silva e Nilo Ovídio, da Chapa Enge-

nharia e Desenvolvimento, e Alcebíades Fonseca, da Chapa Novo Clu-

be de Engenharia, estão entre os escolhidos na votação, que teve iní-

cio a 23 de agosto e durou três dias. A posse do Conselho Diretor 

ocorre em Assembleia Geral Solene, em 11 de setembro, às 18h, no 

vigésimo andar do Clube de Engenharia.  

      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

A SOLUÇÃO MAIS EFICIENTE PARA EVITAR QUE A ÁGUA DO 

MAR PROVOQUE RUPTURAS É A CONSTRUÇÃO DE “REEFS” 

                        Ano V       Nº 180 

Sexta Feira   -   Dia 08 de setembro de 2017 

E 

Prezado  Associado 
Receba  o  FIQUE  SABENDO  pelo  WhatsApp  de seu  celular.                                                                  

Cadastre-se no WhatsApp  da 
SEAERJ:  (21) 97166-6834 

Às Pensionistas,  
 Comunicamos que as nossas reuniões, serão as segundasª quartas-feiras do cada mês, às 14 h. 

Estaremos aguardando vocês no próximo dia 13/9.  
Diretoria Assistencial 



 2 

 

Sócio da SEAERJ apresenta proposta para          

proteção da costa do Rio de Janeiro 
 

m entrevista à repórter Giselle Ouchana, do jornal O Globo, o 
engenheiro Mário Sergio Bandeira adiantou alguns pontos sobre o 
projeto que entende ser a solução para proteção da costa litorânea 
do Rio da ação de fortes ondas, como aconteceu na ciclovia da Av. 

Niemeyer. O projeto  será apresentado aos participantes, incluindo 
representantes da Prefeitura do Rio, da palestra que será realizada no dia 
12 próximo, na SEAERJ.  

 Na conversa com a jornalista, na última segunda-feira (4/9), 
Bandeira, ao lado do também engenheiro e sócio da SEAERJ, Eduardo 
Mesquita, explicou que atualmente a solução mais eficiente para evitar 
que a água do mar provoque rupturas como a do Caminho Niemeyer é a 
construção de “reefs”, recifes nas praias cariocas.  

 O processo implica na colocação de “sacos” de areia no fundo do mar 
os quais retêm a energia das ondas e protegem as costas com menor 
impacto ambiental do que o processo com as rochas. 

E 

Esta matéria será publicada na edição deste domingo (10/9),    na 
Editoria Rio, no caderno principal do jornal O Globo. 
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        Próximos Eventos 
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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. 
Ao preencher a ART  do CREA 

coloque o nº 28 da SEAERJ. 

Espaço  

reservado 

ao CREA-RJ 

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

