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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

AJUDANDO A SEAERJ, VOCÊ ESTARÁ SE AJUDANDO ! 

 

 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 218          

Dia  10 agosto de 2018 

 

SEAERJ RECEBE WORKSHOP PARA PRÉ 
CANDIDATOS A ELEIÇÃO DE 2018 

 
 Centro Brasil no clima promoveu um workshop na sede da 

SEAERJ com intuito de facilitar a compreensão e comparti-

lhar informações sobre mudanças climáticas aos participantes. O even-

to foi aberto pelo presidente da casa Haroldo Mattos de Lemos e pela 

Branch Manager do Climate Reality Brasil. Eles apresentaram o tema e 

na sequência a palavra foi dada ao diretor executivo do Centro Brasil 

no Clima e Coordenador Executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do 

Clima (FBMC) Alfredo Sirkis. Sua apresentação elucidou pontos funda-

mentais do aquecimento global e promoveu debates sobre soluções a 

curto e longo prazo. Além disso, Sirkis mostrou formas de atuação que 

os políticos, caso eleitos, possam realizar. 

Após o almoço foi a vez de Sérgio Bessermann – Presidente do Ins-

tituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro dar sua aula. 

Ele abordou os temas de economia urbana e planejamento estratégico 

de urbanismo. Dando prosseguimento, o Coordenador da Câmara Te-

mática de Adaptação do FBMC, Sérgio Margulis, dissertou sobre os pe-

rigos do aquecimento global em esfera global. Para encerrar, o Mestre 

em Engenharia de Sistemas e Computação Emílio LaRovere, falou so-

bre os dados mais recentes da COPPE-UFRJ sobre os impactos cli-

máticos e os destrinchou para melhor entendimento. 
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A SEAERJ há 83 anos vem sendo a única entidade de classe representativa das cate-

gorias de Engenheiro, Agrônomos, Geógrafos, Geólogos e Arquitetos públicos,  junto aos 
Governos Municipal e Estadual do Rio de Janeiro. Foi assim, com muita dedicação e en-
tusiasmo, 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 salá-
rios. 

A principal fonte de arrecadação da SEAERJ sempre foi a contribuição mensal dos as-
sociados, que estamos reajustando, a partir do mês de setembro de R$ 60,00 para           
R$ 80,00 (oitenta) reais), lembrando que este reajuste corresponde a cerca de metade da 
inflação neste período. Último reajuste 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  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. Mesmo com este reajuste será difícil pagar em 
dia o 13º salário. 

Por esta razão e não tendo outra maneira, estamos apelando aos colegas associa-
dos, para que possamos continuar com dignidade nesta luta em defesa da classe e de 
seus direitos constitucionais, pedindo sua compreensão no sentido de uma imprescindí-
vel colaboração: espontânea e colaborativa. 

Não fixamos valores, solicitamos que façam contribuições voluntárias com valores 
arbitrados por vocês. 

Pode ser de R$ 50,00; R$ 100,00; R$ 500,00 ou outro valor, em uma ou duas parce-
las, até o final do ano, tudo a seu critério.  

Esta contribuição será imprescindível para o pagamento do 13º na folha dos funcio-
nários. 

 Tenha sempre em mente que, ao ajudar a SEAERJ, você estará sem dúvida, ajudan-
do a si próprio garantindo seu salário e a conquista de melhorias futuras. 

 
Banco ITAÚ       Ag: 8589       cc: 07863-6     

 Depósito no caixa: Informar à SEAERJ com cópia do deposito;   
 Transferência: Itaú para Itaú, identificar o nome de quem transferiu; 

 TED ou DOC: Outro banco para Itaú, identificar o nome do depositante. Pequeno custo adicional;  
 Cheque: entregar na tesouraria contra recibo. 

Colegas 
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Clique no link abaixo para ver a evolução das obras: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7W6CGyBDzU4 

 

 

 

 

 

Colegas do estado 
PROVA DE VIDA 
Se liga nessa! 

CONVITE 

 SEAERJ convida para a segunda audiência pública de instrução do pro-

jeto Boulevard Glória, a realizar-se no próximo dia 13 de agosto de 2018, 

às 9:00h, no seu auditório localizado á Rua do Russel n 1. 

Sorteio de brindes aos participantes presentes no evento. 
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Prezado Associado                                       

 

Receba   o                                                                         
 

por WhatsApp  no seu celular.  
Cadastre-se no WhatsApp  da        

Ligue:  (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". 

13 de setembro 
Das 19:00h às 23:00h 

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 fre-

quência em  nosso restaurante. 

A comida é do tipo caseiro e mui-
to  saborosa, como você já sabe. 

Venha, ajude-nos a reerguer a 
SEAERJ. 

Traga seus colegas de trabalho. 

A  SEAERJ AGRADECE 

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

