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Segurança em piscinas 
  

O 
s perigos da utilização de piscinas em áreas de lazer co-

mo clubes e plays de condomínios foi o tema da palestra 

do engenheiro mecânico Flávio Coutinho, realizada no au-

ditório da Seaerj na tarde do último dia 24 de outubro. 

O palestrante mostrou simulações de situações devido a sucção dos ra-

los, que podem causar acidentes diversos com banhistas. Segundo os 

dados apresentados por Coutinho, 40% desses acidentes são de pesso-

as que ficam presas pelos cabelos. 

    O engenheiro enfatizou que o ideal das normas de segurança inclui a 

instalação de ralos almofadados, com abertura de 10 milímetros. Flávio 

Coutinho fará nova palestra sobre segurança em piscinas no mês que 

vem.   
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  Sócio da Seaerj é premiado em concurso  

de palavras cruzadas 
  

O 
 20º Encontro Brasileiro de Cruzadistas, competição anu-
al promovida e patrocinada pela Revista Recreativa e pe-
la empresa Serrambi, este ano foi sediado em Campos do 

Jordão (SP), entre os dias 18 e 22 de outubro. O ganhador do tor-
neio, campeão pela equipe quatro, foi o sócio da Seaerj, engenhei-
ro Geraldo Lamego Mattos, participante do concurso há 11 anos.  

          Interessados em participar da competição em 2018 podem 
entrar em contato pelo e-mail geraldolamegour@gmail.com. Não 
há pré-requisitos para inscrição.        

Encontro dos aniversariantes seaerj 

N 
a noite de quinta-feira (19/10), foi realizado o encontro dos ani-

versariantes do mês no salão de festas da SEAERJ. Comparece-

ram cerca de 80 pessoas entre homenageados e convidados. A 

noite foi animada e os presentes se divertiram em alegres confraterniza-

ções, degustando os petiscos do bar com uma cerveja bem gelada. Um dos 

aniversariantes da noite foi o engenheiro Francisco V. Santos, conselheiro 

da SEAERJ, que trouxe a família e juntou em sua mesa vários amigos da 

própria instituição. "Fiquei muito contente por compartilhar este momen-

to em família com vários amigos presentes. Foi como se eu desse uma fes-

ta em minha própria casa, sem ficar responsável pela limpeza depois que 

os convidados vão embora", declarou ele.  

mailto:geraldolamegour@gmail.com


 3 

 

SEAERJ realiza debate com as 

chapas que concorrem ao CAU/RJ 

N 
o fim da tarde e início da noite do dia 26 de outu-

bro, as três chapas concorrentes ao Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo- CAU estiveram reunidas 

no auditório da Seaerj para debater propostas. O encontro du-

rou cerca de 2h30 e reuniu alguns dos cerca de 156 nomes con-

correntes à eleição do dia 31 de outubro.  

    Os conselheiros do CAU serão escolhidos por votação online 

a ser realizada das 00:01 às 23:59 do dia 31 de outubro.  

Mais informações em http://www.caurj.gov.br/eleicoes-cau-
2017/ . Participe! 
 

http://www.caurj.gov.br/eleicoes-cau-2017/
http://www.caurj.gov.br/eleicoes-cau-2017/
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Pensionistas Aposentadoria e pensão dos 

servidores e as alterações na legislação 

N a tarde de 25 de outubro, o Coordenador de Apo-
sentadoria do Rioprevidência, João Luis de Oliveira, 

falou sobre as alterações da Legislação Estadual para apo-
sentadoria e pensão do serviço público. O palestrante enfa-
tizou a importância do conhecimento dos direitos e deveres 
no usufruto do benefício previdenciário, o que gera maior 
proteção ao trabalhador.  
     João Luis explicou como será a centralização da aposenta-
doria, com idade mínima de 65 anos para o homem e 62 
anos para a mulher e que, em breve, a documentação dos 
servidores deve estar toda digitalizada. Foram dados escla-
recimentos sobre contracheque de servidor inativo, certidão 
de tempo de contribuição, licenças e averbações além das 
mudanças na lei 7628. 
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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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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. 

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!  

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/

