
1 

 

      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

AJUDE A SEAERJ A PAGAR O 13° DOS FUNCIONÁRIOS 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 225          

Dia  28 setembro de 2018 

 

CIENCIA E TECNOLOGIA: CONTEXTUALIZANDO 

 

 SEAERJ recebeu na última terça-feira (25/09) o físico Ildeu de Castro  

Moreira para esclarecedora palestra acerca dos desafios da ciência e tecnologia 

no Brasil. O presidente da entidade Haroldo Mattos de Lemos deu abertura a 

apresentação e discursou a favor das novas tecnologias.  

Com a palavra, Ildeu deu início enaltecendo a preservação das máquinas pre-

sentes na SEAERJ. Abordou a SBPC e seu histórico de luta e apoio às classes da ci-

ência. Desde sua criação, a entidade já participou de importantes momentos da 

história do país, tais como: criação do projeto da UNB, criação do dia da ciência e 

do pesquisador, criações de fundações para pesquisa pelo Brasil, auxílio na criação 

da FAPERJ entre outros. As ações das sociedades são importantes e criam esperan-

ça para os próximos passos a serem tomados na comunidade científica brasileira. 

Até 1930 aproximadamente, os cientistas e estudiosos eram graduados em Enge-

nharia. História de ligação entre a engenharia e ciência brasileiras muito intima.  

 

Logo após, ele citou exemplos de países desenvolvidos que realizam movi-

mentos científicos diferentes e eficientes. Exibiu dados numéricos sobre a pes-

quisa e desenvolvimento no brasil diante de empresas público e privadas. De al-

guns anos para cá os recursos diminuíram, e a com a crise muitas multinacio-
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nais desistiram de fazer pesquisas no país. Destaque para a China que em 1970  

 

estava empatada em desenvolvimento tecnológico com o Brasil.  E esse ano o 

cenário está totalmente diferente, diante de tantos acontecimentos.  

Sobre o incêndio no museu nacional, o professor Ildeu citou o ato realizado 

pela SBPC em favor da ciência e da tecnologia exatamente um mês antes do 

ocorrido e deixou claro a importância das peças ali presentes. Para ele, todo pa-

ís e principalmente o Brasil deveria expor e cultivar culturalmente suas riquezas 

naturais.  

 

Ao fim, foi realizado um debate sobre as empresas estatais, privadas e em re-

lação às vendas realizadas no Brasil. O presidente da entidade agradeceu a 

apresentação e entregou-lhe o certificado de reconhecimento.  
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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 

18 de outubro 
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/

