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Não desistiremos de lutar jamais!
NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS

ARRAIÁ DA SEAERJ

A

festa julina da SEAERJ deste ano mais uma vez proporcionou muita alegria para seus associados, funcio-

nários e também aos moradores do bairro da Glória; resgatando as festas tradicionais da nossa cultura popular.
Não faltou nada, desde o quentão e as comidas típicas, até o tradicional casamento caipira, uma quadrilha
super divertida e um excelente forró ao som do conjunto
especialmente vestido para a noite na roça. Não bastassem todas essas atrações, na noite da festa, 27 de julho
aconteceu o Eclipse Lunar e, assim, fomos presenteados
com uma lua maravilhosa para iluminar nossa festa. Quem
aproveitou, aprovou!
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AULA INAUGURAL DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS
a última terça-feira (31/07), teve início o curso de
Avaliações e Perícias, coordenado pelo engenheiro
Joelson Zuchen. O curso tem como objetivo capacitar profissionais da Engenharia e áreas afins para atuarem no campo da perícia, habilitando-os e estimulando a
seguir carreira. Com duração de oito semanas, o aluno do
curso receberá material didático digital e certificado. Veja a
ementa e os dados completos em www.seaerj.org.br
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SEAERJ celebrou os aniversariantes do mês
de Julho, na última quarta-feira (01/08).
O parabéns foi dedicado aos seguintes
membros da equipe: José Carlos Dutra de
Lima; Norival Luiz da Costa; Claudia Regina de
Souza e Carlos Roberto de Jesus Souza .
O presidente da entidade, Haroldo Mattos de
Lemos, discursou sobre a importância do trabalho dos presentes para SEAERJ e destacou a relação de parceria entre todos.
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Colegas
A SEAERJ há 83 anos vem sendo a única entidade de classe representativa das categorias de Engenheiro, Agrônomos, Geógrafos, Geólogos e Arquitetos públicos, junto aos
Governos Municipal e Estadual do Rio de Janeiro. Foi assim, com muita dedicação e entusiasmo, que conquistou ao longo destes anos atualização e melhorias salariais para as
categorias.

Vencemos muitas batalhas à custa de muita luta.
Nunca desistimos de lutar por melhores salários e boas
condições de trabalho. Não desistiremos jamais!
Ocorre, que a crise que se instalou no País, nos atingiu também. Nos últimos anos
tem sido muito difícil honrar nossos compromissos, em especial o pagamento dos salários.
A principal fonte de arrecadação da SEAERJ sempre foi a contribuição mensal dos associados, que estamos reajustando, a partir do mês de setembro para R$ 80,00 (oitenta)
reais). Lembrando que o último reajuste se deu em 2011.
Acrescente ainda, outras receitas oriundas do aluguel de nossas dependências e participação nos seguros administrados pela SEAERJ, que ajudavam a cobrir todos os custos.
Porém este ano, com a queda vertiginosa destas receitas, ficamos impossibilitados
de cumprir nossos compromissos nas datas dos vencimentos, chegando a atrasar por
mais de mês o pagamento dos salários dos funcionários.
Por esta razão, estamos apelando aos colegas associados, para que possamos continuar com dignidade nesta luta em defesa da classe e de seus direitos constitucionais,
pedindo sua compreensão no sentido de uma imprescindível colaboração: o pagamento
de uma contribuição extraordinária.
Não fixamos valores, solicitamos que façam contribuições voluntária com valores arbitrados por vocês.
Pode ser de R$ 50,00; R$ 100,00; R$ 500,00 ou outro valor, em uma ou duas parcelas, até o final do ano, tudo a seu critério.
Esta contribuição será imprescindível para acertar o pagamento do 13º na folha dos
funcionários.
Tenha sempre em mente que, ao ajudar a SEAERJ, você estará sem dúvida, garantindo a conquista de dias melhores.

Banco ITAÚ

Ag: 8589

cc: 07863-6

 Depósito no caixa: Pedir para identificar com o nº do CPF.
 Transferência: Itaú para Itaú, identificar o nome de quem transferiu.
TED ou DOC: Outro banco para Itaú,
6 identificar o nome do depositante. Custo adicional.
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DECRETO PROVA DE VIDA
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Prezado Associado
Receba o
por WhatsApp no seu celular.

Cadastre-se no WhatsApp da

Ligue: (21) 97166-6834
PREZADO
COLEGA
Como já é do seu conhecimento,
a nossa SEAERJ está passando por
momento financeiro muito difícil
com a crise que se instalou, nos
últimos anos, em nosso País.
Uma das maneiras de você ajudar
a SEAERJ, é almoçar com mais frequência em nosso restaurante.
A comida é do tipo caseiro e muito saborosa, como você já sabe.
Venha, ajude-nos a reerguer a
SEAERJ.

09 de agosto
Das 19:00h às 23:00h

Traga seus colegas de trabalho.
A SEAERJ
AGRADECE

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".
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