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ASSEMBLEIA NO CASS PARA AGENDAMENTO DE 

REUNIÃO COM PREFEITO 
  

 N a última quarta-feira, a reunião nas escadarias do CASS, programada na última assembleia do Município 

realizada na SEAERJ, contou com a participação de cerca de 

80 pessoas. Após um breve ato, o presidente da SEAERJ, Ha-

roldo Mattos de Lemos e seu vice, Alberto Balassiano, su-

biram até o gabinete do Prefeito, mesmo sabendo que o mes-

mo encontrava-se em viagem. Ali, foram recebidos pela se-

cretária do Prefeito e foram orientados por ela a encami-

nhar um e-mail à secretária particular do Prefeito, que 

fica no Palácio da Cidade, para agendar o encontro para 

tratar sobre a valorização da engenharia e arquitetura pú-
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blicas e questões da carreira dos engenheiros, arquitetos 

e geólogos do Município.  

Vale lembrar que a SEAERJ já havia encaminhado ofício ao 

prefeito solicitando o agendamento dessa reunião e que, 

anexo ao mesmo, foi enviada a carta compromisso assinada 

pelo candidato Crivella quando, em campanha, visitou a en-

tidade. Por isso, é importante a participação de todos a 

fim de que, a partir de nossa união, consigamos demonstrar 

força e disposição para lutarmos por nossos direitos. Par-

ticipe! 
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Reunião Mensal das Pensionistas 

 N 
a reunião do mês de outubro, as pensionistas 
discutiram, entre outros assuntos, sobre a im-
portância de trazer mais beneficiárias do Esta-

do para as reuniões e reafirmaram o atendimento das 
revisões de pensão junto ao Rioprevidência, movimento 
que já apresentou resultados desde o mês passado.  

Após a reunião, as pensionistas confraternizaram no 
bingo mensal com um delicioso lanche. 

file:///C:/Users/Seaerj/Downloads/Revista_Engenharia_Infraestrutura_Mundo_Melhor_Ago2017.pdf
file:///C:/Users/Seaerj/Downloads/Revista_Engenharia_Infraestrutura_Mundo_Melhor_Ago2017.pdf
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 Entre no site Oficial   

Confirme ou altere 

seu local de votação  
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Próximos Eventos 
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Prezado  Associado 

Receba  o  FIQUE  SABENDO  pelo  WhatsApp  de seu  celular.                                                                  
Cadastre-se no WhatsApp  da 

SEAERJ:  (21) 97166-6834 

  

 

 

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. 

 Restaurante e Salão de Festas 

A SEAERJ oferece um completo serviço de restaurante, coquetéis, festas e jantares. O 
salão de refeições com 150 lugares, diariamente oferece aos seus sócios e convidados 

um excelente serviço de almoço self-service. Serviços de festas e eventos poderão ser 
agendados no salão, bar e área externa. O salão de festas e eventos oferece um completo 

e variado serviço de coquetel e jantares, com capacidade para até 200 pessoas senta-
das. A área externa aberta com jardins permite eventos de grande porte para 400 pes-
soas. O estacionamento para 50 carros com segurança de portaria e fornecimento de 

mesas e cadeiras fazem da SEAERJ um local privilegiado para associados, convidados 
e associações de classe que desejem promover festas, reuniões e comemorações. 

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

