
Participe. Candidate-se, ajude a administrar a 

SEAERJ. Do dia 28/04 até 13/05, estão abertas as 

inscrições para o Conselho Fiscal. 

                               Ano II          Nº 35 

   Sexta Feira        Dia  09 de maio 2014 

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

Fique sabendo 

Na ART do CREA 

Coloque o nº 28 da 

SEAERJ 

Fiéis às nossas convicções! 
Coragem e Lealdade com os Superiores! 

 A proposta de paralização da categoria  nos dias 13, 14 e 15 de maio, foi aprovada por 

unanimidade, devendo as concentrações serem realizadas conforme calendário a seguir: 

 Dia 13/05  -  Terça Feira: 10:00 h no CASS 

 Dia  14/05  -  Quarta Feira: 14:00 h na Câmara dos Vereadores 

 Dia  15/05  -  Quinta  Feira: 14:00 h   na SEAERJ  
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FS Entrevista o Engº Mauro Werneck 

 No dia 30 de abril de 2014, durante a reunião do Conselho Diretor, tivemos a honrosa 
presença do Engº do Estado Mauro Lucio Guedes Werneck, eleito Deputado Estadual em 
1966 teve os direitos políticos cassados em 30 de abril de 1969. Foi anistiado em 1980 e eleito 
Presidente da SEAERJ para o período 1981 à 1983. 

 Ocupou diversos cargos no serviço público estadual e municipal na CEDAE, EMOP e 
GEOTECNICA entre outros. 

 Deixa a seguinte mensagem para os mais novos: 

 “No Serviço Público, nunca se afastar das suas convicções, transmitindo sempre 
aos seus superiores a sua opinião com coragem e lealdade.” 

Mobilização dos Profissionais da Engenharia  e  da arquite-

tura do Município Superlotam a SEAERJ 

  O dia 06 de maio foi sem dúvida histórico na SEAERJ. Os Engenheiros, Arquitetos, 
Geólogos, Geógrafos e Agrônomos lotaram as suas dependên-
cias, conferindo um recorde de presença dos profissionais do 
município do Rio de Janeiro em defesa da Engenharia e da Ar-
quitetura Pública municipal e na reinvindicação de salários dig-
nos. 

 Cerca de 800 profissionais conscientes da sua importân-
cia na administração municipal  e apoiados pelos presidentes 
do CREA,  do Clube de Engenharia e do CAU que se solidari-
zaram com a causa, uniram-se com o objetivo de sensibilizar as 
autoridades do Poder Executivo Municipal a negociar as melho-
rias pleiteadas. 

 O sucesso da mobilização comprovou mais uma vez que 
a classe está unida e consciente que este é o mais adequado 
caminho para as conquistas salariais.  

  

Seja nosso amigo no Face Book e fique por dentro das últimas notícias . CLIQUE: 

https://www.facebook.com/seaerj.dorio?fref=ts  


