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BOAS FESTAS E UM FELIZ NATAL!
NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS

30ª Corrida e Caminhada dos Engenheiros e Arquitetos
faz a festa no Aterro do Flamengo
Nem mesmo o sol escaldante, que disse presente desde as primeiras horas da
manhã, conseguiu arrefecer o ânimo e a disposição dos cerca de 200 competidores,
entre sócios, profissionais de engenharia e arquitetura e público em geral, que participaram, no domingo, 16 de dezembro, no Aterro do Flamengo, da 30ª Corrida e Caminhada dos Engenheiros e Arquitetos, promovida pela SEAERJ.
Os participantes foram divididos em três categorias: Sócios da SEAERJ, Engenheiros e Arquitetos e Público em Geral. Foram premiados com troféus, os três primeiros colocados no masculino e feminino de cada categoria. A corrida, uma das mais
tradicionais da cidade, teve o apoio do CAU-RJ, CREA-RJ, IAB-RJ, IBAPE-RJ, Nova Cedae, Segna – Consultoria em Seguros e Sesc, que disponibilizou sua equipe para sessões de alongamento e aquecimento, massagem e animação.
“A corrida foi excelente! Muito bem organizada e com um astral sensacional dos
nossos colegas de profissão”, afirmou, entusiasmado, Paulo Mass, após cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, na categoria Sócio SEAERJ, na prova dos seis quilômetros.
O baiano Israel Rocha, de 44 anos, morador de Salvador, conseguiu unir o útil ao
agradável. Praticante há quatro anos de corrida de rua, ele descobriu pela internet
que a SEAERJ iria promover sua 30ª Corrida, na mesma época em que viria ao Rio,
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para buscar o filho Pedro, de seis anos, que mora da Ilha, para passar o período de
férias com ele na capital baiana. Não pensou duas vezes: se inscreveu pela internet
e gostou tanto da corrida, que prometeu voltar no ano que vem.
“Achei a corrida muito bem organizada, principalmente em relação aos postos de
hidratação, que nos auxiliaram bastante, pois estava muito calor. E correr apreciando essa paisagem maravilhosa do Aterro, não tem preço. Ano que vem eu volto,
com certeza. A Corrida da SEAERJ já faz parte do meu calendário”, disse Israel, que
disputou a prova de 12 km, na categoria Público Geral.
Ao final da prova, o presidente da SEAERJ, Haroldo Mattos de Lemos, agradeceu
aos participantes, destacando o apoio de todas as instituições.
“Quero agradecer a todos pelo sucesso da prova e, principalmente, a todas as instituições que, ao lado da SEAERJ, foram fundamentais para que pudéssemos realizar
essa corrida. Esperamos alcançar um sucesso ainda maior no próximo ano e contamos com a participação de todos na 31ª Corrida e Caminhada dos Engenheiros e Arquitetos”, frisou.
Confira a classificação dos três primeiros colocados por categoria.

Caminhada
Categoria Sócio SEAERJ
1º) José Arakaki e Haroldo Mattos de Lemos
2º) Marguerita Gomes e Maria Isabel Porto Tostes
3º) Arnaldo Cesar Chiara

Corrida 6 km
Categoria Sócio SEAERJ – Feminino
1º) Olivia Maia
2º) Monica Tovar
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Categoria Sócio SEAERJ – Masculino
1º) Paulo Henrique
2º) Fábio Bittencourt
3º) Bruno Jason
Categoria Engenheiros e Arquitetos – Feminino
1º) Juliana Hermsdorff
2º) Rafaela Braga
3º) Sônia
Categoria Engenheiros e Arquitetos – Masculino
1º) João Lopes
2º) Leonardo Marques
3º) Francisco Vianna
Categoria Aberto ao Público – Feminino

1º) Isabela Barros
2º) Letícia Rocha
3º) Elaine das Dores
Categoria Aberto ao Público – Masculino
1º) Deverci Bani
2º) Mercio Gonçalves
3º) Marcelo Parganina

Corrida 12 km
Categoria Sócio SEAERJ – Feminino
1º) Olivia Maia
2º) Monica Tovar
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Categoria Sócio SEAERJ – Masculino
1º) Francisco Valdemir dos Santos
2º) Claudio Santana
3º) Amaury Sursin
Categoria Engenheiros e Arquitetos – Feminino
1º) Marcela Corrêa
2º) Mara José
Categoria Engenheiros e Arquitetos – Masculino
1º) Peterson Santos
2º) Demerval Souza
3º) Rubião Gomes

Categoria Aberto ao Público – Feminino

1º) Débora Hilário
2º) Célia Regina Cardoso
3º) Claudia Lemos
Categoria Aberto ao Público – Masculino
1º) Antonio Carlos de Jesus
2º) Edson da Silva
3º) Valter Barros

Veja mais em: www.seaerj.org.br
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HOMENAGEM A PAULO RAMOS
O deputado estadual Paulo Ramos foi homenageado pela Seaerj, na última quartafeira, dia 19, pelos relevantes serviços prestados em defesa da Engenharia e Arquitetura públicas e pelo apoio a luta dos servidores públicos.
Paulo Ramos foi recebido pelo presidente da Seaerj, Haroldo Mattos de Lemos e participou de almoço de confraternização ao lado do vice-presidente da Seaerj, Alberto
Balassiano, do ex-presidente da Cedae, Cid Cury, do ex-presidente da Seaerj, Nilo Ovídio, e diretores da entidade.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS EQUIPE SEAERJ
Na última quarta-feira (19/12) foi realizada a comemoração dos aniversariantes do
mês de dezembro da equipe SEAERJ. São eles: Sabrina Silva, Riccardo Di Benedetto e
Adilson Castro. Logo após, o presidente da entidade Haroldo Mattos de Lemos e o vice
presidente Alberto Balassiano entregaram aos funcionários uma lembrança de natal.
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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.

10 de janeiro
Das 19:00h às 23:00h

Traga seus colegas de trabalho.

A SEAERJ AGRADECE
Colega, indique novos sócios.
somos mais FORTES!

Ao preencher a ART do CREA RJ

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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