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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

O QUE VOCÊS PODEM FAZER PELA SEAERJ? 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 220          

Dia  24 agosto de 2018 

 

SEAERJ RECEBE CEO DA RBD RENOVÁVEIS 

 

  SEAERJ recebeu o engenheiro Luiz Paulo Canedo para apresentação sobre energia solar 

fotovoltaica. CEO da RBD renováveis, Canedo foi recebido pelo presidente da entidade Haroldo 

Mattos de Lemos e por uma plateia lotada. O presidente apresentou as atividades e a história da 

casa.  

 

Ao iniciar, Luiz Paulo citou que a energia solar é a fonte mais abundante que existe com grande-

za de potência incomparável. A radiação solar é componente diferenciador em diversas fontes de 

energia, como na eólica e hidrelétrica. Além disso, ele mostrou como as placas são formadas a 

partir das células e o nível de resistência delas.  

 

Para elucidar um ponto que geralmente causa confusão, Canedo mostrou que as placas que ser-

vem para aquecer água são diferentes das que geram energia. Ele comparou o nível abundante 

de radiação presente no Brasil, com o da Alemanha que já é um mercado maduro. Existem dois 

grandes mercados: o de geração distribuída e o de geração centralizada.  

 

Segundo ele, o presente está no silício e o futuro é indefinido. As tecnologias que conseguirem 

avançar tendo um grande potencial devem ser candidatas a sucessão do silício. Ao fim foram elu-

cidadas dúvidas da plateia e felicitações ao palestrante por sua palestra.  
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Terceira Reunião do Conselho Estadual de                   

Transportes e Logistica - CETL  
 

o dia 21 de agosto, esteve na SEAERJ o Secretario Estadual de Transportes Rodrigo Vieira-
que nos falou sobre a recuperação do Bondinho de Santa Tereza. 

O texto a seguir, foi extraído da Apresentação em Power Point, apresentado na ocasião. 
Durante mais de sete décadas o Sistema de Bondes foi o principal meio de transporte da cidade 

do Rio de Janeiro.  

Com a entrada de outros meios de transporte de maior velocidade e capacidade, o Sistema de 
Bonde foi perdendo espaço, e a partir de 1963 quando começou sua desativação, finalizada em 
1968, quando o Bonde passou a circular apenas em Santa Teresa. 

Implantamos uma comunicação eficaz junto às associações através de reuniões periódicas com 
o objetivo de desenvolver e estudar a implantação de ideias para a melhoria do Sistema e do bairro 
de Santa Teresa. 

Algumas das ideias já implantadas: 

 ACESSIBILIDADE:  

 CRIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE EMBARQUE.  

  SEGURANÇA NO SISTEMA:  

  PARCERIA COM O PROEIS  

  COMUNICAÇÃO: Comunicação impressa prévia de qualquer obra na via.  

 ANÁLISE DE ALTERNATIVAS OPERACIONAIS: Ramal Muratori hoje é atendido. 

    GRATUIDADE PARA MORADORES: O compromisso assumido pelo Governador foi de     
    conceder a gratuidade até que a obra completa estivesse finalizada.  

           A carteirinha foi confeccionada no intuito de facilitar a verificação e aumentar o comodida
   de do morador na viagem, possuindo código de barras individual . 

         Total de moradores  cadastradas até Julho/2018: 3.520 

EQUIPE CENTRAL 

 ENGENHARIA E OPERAÇÃO 

 SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 DIRETORIA DE ENGENHARIA E OPERAÇÃO 

 GERÊNCIA EXECUTIVA DE MAT. RODANTE E SISTEMAS 

 GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS E MANUTENÇÃO 

 GERÊNCIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS 

 GERÊNCIA EXECUTIVA DE CONVÊNIOS 

 GERÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMEN TO DE TRANSPORTE 

 GERÊNCIA EXECUTIVA DE BONDES DE SANTA TERESA 

 SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E QUALIDADE DE SERVIÇO  

 SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA       
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         O Sistema de Bondes de Santa Teresa engloba um total de 104 pessoas diretamente envol-
vidas nos cargos pertencentes à manutenção e operação, tais como: 

Agentes de estação, maquinistas, bilheteiros, mantenedores de via permanente, material ro-
dante, rede aérea e subestação, etc. 

MODELO OPERACIONAL 

Condições Técnicas da Operação dos Bondes de Santa Teresa:  

 Operamos  com 5 bondes dia, de domingo a domingo, com intervalo de 20 minutos na 
parte da manhã e de 15 min na parte da tarde.  

    Enquanto três bondes rodam normalmente no dia a dia, mantemos um na reserva opera    
    cional e outro cumprindo rotina de manutenção preventiva. 

MUDANÇAS FINANCIADAS PELA TARIFA DO BONDE:  

 SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES DA VIA.  

 REINVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRANS 

 REINVESTIMENTOS MUDANÇAS FINANCIADAS PELA TARIFA DO BONDE:  

 REFORMA DOS BANHEIROS DA ESTAÇÃO CARIOCA.  

  NOVA PINTURA DA ESTAÇÃO 

  CARTEIRINHA DE MORADORES.  

  TROCA DOS UNIFORMES DA OPERAÇÃO. 

AUDITORIAS MENSAIS 

•  A Auditoria é feita mensalmente desde a implantação da tarifa em  dez/2016 através de                 
  12 relatórios anuais. 
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Vencemos muitas bata-
lhas à custa de muita luta.  

Nunca desistimos de lu-
tar por melhores salários e 

boas   condições de trabalho.                   
Não desistiremos jamais! 

Colegas 
COLEGAS AJUDEM 

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 transfe-
riu; 

TED ou DOC: Outro banco pa-
ra Itaú, identificar o nome do depo-
sitante; 

Cheque: entregar na tesoura-
ria contra recibo. 

 

 

 

 

 

A SEAERJ há 83 anos vem sendo a 
única entidade de classe representativa 
das categorias de Engenheiro, Agrôno-
mos, Geógrafos, Geólogos e Arquitetos 
públicos,  junto aos Governos Municipal e 
Estadual do Rio de Janeiro. Foi assim, com 
muita dedicação e entusiasmo, que con-
quistou ao longo destes anos atualização 
e melhorias salariais para as categorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 dependên-
cias e participação nos seguros adminis-
trados 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 um mês o pagamento dos salários 
dos funcionários.  

Mesmo com este reajuste será difí-
cil pagar em dia o 13º salário. 

Por esta razão e não tendo outra 
maneira, estamos apelando aos colegas  
associados ou não, para que possamos 
continuar com dignidade nesta luta em 
defesa da classe e de seus direitos cons-
titucionais, pedindo sua compreensão 
no sentido de uma imprescindível cola-
boração: 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, duas 
ou três parcelas, até o final do ano, tudo 
a seu critério.  

Esta contribuição será imprescindí-
vel para o pagamento do 13º na folha 
dos funcionários. 

 Tenha sempre em mente que, ao 
ajudar a SEAERJ, você estará sem dúvida, 
ajudando a si próprio garantindo seu sa-
lário e a conquista de melhorias futuras. 
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Prezado Associado                                       

 

 

Receba   o                                                                          

 

por WhatsApp  no seu celular.  

Cadastre-se no WhatsApp  da        

Ligue:  (21) 97166-6834 
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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. 

  somos  mais  FORTES! 
Ao preencher a ART  do CREA RJ 

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/

