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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

ENERGIA SOLAR, SOLUÇÃO ENERGETICA PARA O PLANETA. 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 222          

Dia  06 setembro de 2018 

 

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: FUTURO 

A  SEAERJ recebeu José Luiz de Moura, graduado em pro-

cessamento de dados e MBA em tecnologia da informação, 

para ministrar palestra acerca do tema: Automação residen-

cial. 

O presidente da entidade deu abertura ao evento e deu a 

palavra ao palestrante. O mercado de Automação Residenci-

al no Brasil ainda não tem um número grande de consumi-

dores. São poucas casas com sistemas integrados. A oferta 

de um processo de automação residencial se baseia em au-

mentar a segurança, o conforto e a eficiência ao morador. Já 

pode se observar um potencial latente nos novos sistemas, e 

suas projeções emergentes estão sendo apontadas. Segundo 

ele, automação residencial é integrar de forma automatizada 

ambientes da residência, tornando-os sustentáveis e melho-

rando a vida do consumidor. 
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O uso dessa tecnologia conta com facilidades, como interfa-

ces personalizadas e facilidade de uso. É necessário enten-

der que cada consumidor possui um interesse diferente e as 

possibilidades são infinitas. Para elaborar um projeto inte-

grado é preciso considerar eficiência energética e sustenta-

bilidade, facilidade na implantação, manutenção, uso e flexi-

bilidade.  

Existem soluções automatizadas para a terceira idade, que 

aumentam sua privacidade e autoconfiança. Monitoramento 

de equipamentos, especificar interfaces personalizadas, faci-

litar a operação de aparelhos domésticos são algumas das 

vantagens. Além disso, existem soluções desenvolvidas para 

cadeirantes e deficientes afim de melhorar a acessibilidade 

destes.  

Alguns exemplos de utilização do sistema integrado: ilumi-

nação, cortinas, controle de temperatura, sistema de áudio e 

vídeo internos, sistemas de segurança, monitoramento de 

utilidades.  

Ao fim, José Luiz respondeu questões pertinentes ao tema e 

recebeu do presidente o certificado de reconhecimento.  
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SEGUNDA CORRIDA DE ATIVAÇÃO SEAERJ                                  

     N o último domingo (02) ocorreu mais um evento 

de ativação à corrida e caminhada dos engenheiros e 
arquitetos 2018. A etapa lapa do circuito soul carioca 
contou com 20 competidores vinculados à SEAERJ e  

garantiu presença no pódio feminino.  
 

O próximo evento de ativação será no dia 16/09, no  
circuito Rio antigo na Cinelândia com participação da 

SEAERJ.  
 

A 30ª corrida e caminhada dos engenheiros e arquitetos 
será realizada no dia 16 de dezembro e as inscrições  

serão abertas em breve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



4 

 

 
 

Resultado eleições Clube de Engenharia 
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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/

