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o dia 09 de novembro de 2017, realizou-se a 
comemoração dos aniversariantes do mês de 
novembro no Espaço SEAERJ, que se divertiram 

bastante em festa alegre e descontraída. 
  
   Foi por demais agradável e emocionante en-
contrar amigos e colegas que não víamos há algum 
tempo, disse a colega Vilma Teresinha: 

  
   Sei que o momento atual está muito difícil, 
mas ANIVERSÁRIO é um dia realmente especial que 
não podemos e nem devemos esquecer. 

   A SEAERJ deve continuar celebrando a data 
mensalmente e, espero, com muitos sócios presen-
tes. 
 

 

      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

    PREVINA-SE              

              Ano V       Nº 188 

Sexta Feira   -   Dia 17de novembro de 2017 
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Apoio para aprovação do PLC nº 13 de 2013, 
sobre a caracterização das carreiras de 
engenheiro, agrônomo e arquiteto como 

funções essenciais do Estado.  
 

  
o dia 13 de novembro, estiveram na SEAERJ os Engenheiros 
de Tecnologia Militar, veteranos da Marinha do Brasil, José 
Haroldo Meneses Moraes, Ubiratan Moraes, Paulo Cesar 
Martins e Vanda Mondego,  representando cerca de 370 

Engenheiros e Analistas de Tecnologia Militar - ETM das Forças 
Armadas. 
  
 Participaram da reunião o Presidente da SEAERJ, Haroldo 
Mattos de Lemos, o Diretor Financeiro Jayme Albek e o Conselheiro 
Ibá dos Santos Silva.  Ficou acertada ação conjunta da SEAERJ, 
Clube de Engenharia e dos Engenheiros de Tecnologia Militar, com 
outros possíveis apoios das Assessorias Parlamentares para avançar 
na aprovação da PLC. 
  
 O Engenheiro José Roberto Senno, Presidente da Associação 
Nacional dos Servidores Públicos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos do Poder Executivo Federal – ANSEAF, virá ao Rio na 
terça-feira 05 de dezembro e fará uma palestra na SEAERJ às 16 
horas, sobre o andamento do PLC n. 13 no Congresso Nacional. 
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 Entre no site Oficial   

 Confirme ou altere 

seu local de             

votação  
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Colega, indique novos sócios. 

Juntos  somos  mais  FORTES! 

Ao preencher a ART  do CREA 

coloque o nº 28 da SEAERJ. 

Colega, indique novos sócios. 

Juntos  somos  mais  FORTES! 
Ao preencher a ART  do CREA 

coloque o nº 28 da SEAERJ. 

  

 

 

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". 

Restaurante e Salão de Festas 

 A SEAERJ oferece um completo ser-

viço 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. Servi-

ços 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 sentadas.  A área externa aber-

ta com jardins permite eventos de gran-

de porte para 400 pessoas. O estaciona-

mento para 50 carros com segurança de 

portaria e fornecimento de mesas e ca-

deiras fazem da SEAERJ um local privi-

legiado para associados, convidados e 

associações de classe que desejem pro-

mover festas, reuniões e  comemorações. 

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

