
NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

                       Ano II       Nº 79 
      Sexta Feira    Dia 29 de maio de 2015 

29 de maio: Dia do Geógrafo  

30 de maio: Dia do Geólogo  

Prezados Colegas 

  

O CAU/RJ lançou  o 3º Edital do Progra-

ma CAU/RJ de Patrocínio Cultural, que 

destinará R$ 250.000,00 para eventos, 

livros, cursos, aplicativos e outras produ-

ções culturais que valorizem a Arquite-

tura e o Urbanismo.  

 A seleção deste ano priorizará 

iniciativas voltadas para os municípios 

do interior do estado. O prazo para se 

inscrever vai até 15 de junho. 

Seguem mais informações: 

http://www.caurj.gov.br/?p=16094 

SEAERJ PROMOVE ADOÇÃO 
CONSCIENTE 

 As gatas já estão vermífugadas, castra-

das e despulgadas.  

 Os interessados deverão entrar em 

contato pelo telefone: 2205-2795 

 

Favelas da Cidade do Rio de Janeiro  

Visão da Comunidade 
 

Nesta terça-feira (26/05), a SEAERJ abriu as portas para ouvir às comunidades. Foram convi-

dados a representante da Rede de Instituições do Borel, Monica Francisco, a presidente da Federação 

de Associações de Moradores do estado do Rio de Janeiro, Márcia Vieira Vasconcellos e o coordenador 

do projeto Rocinha Sem Fronteiras, José Martins de Oliveira que vieram à entidade trazer um pouco 

de suas experiências no movimento comunitário. 

  

 No debate foram colocadas pelos palestrantes suas insatisfações quanto ao preconceito ainda 

sofrido pelas pessoas que residem nas favelas, o sentimento de divisão da cidade, da falta de políticas 

e serviços públicos contínuos naqueles locais.  

   

   

   

Ao preencher a ART (28) 

 ou a RRT - Coloque o nº da 

SEAERJ. 

Colega não se esqueça! 

Indique novos sócios. 

                   ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

Parabéns aos colegas Geógrafos e Geólogos homenageados nestas datas e 

que dignificam sua atividade profissional! 

 

COLEGAS  FIQUEM  LIGADOS 
 Estão acontecendo fatos novos que ou afetam diretamente o servidor 

público ou têm potencial para vir a afetar mais na frente. 

 Como exemplos, o enorme tumulto que aconteceu em Curitiba, devi-
do ao PARANAPREVIDENCIA, que resultou em 200 feridos; o Senado apro-
va Lei da Bengala; a Câmara vota redução da pensão das viúvas jovens dos 
celetistas e deve ser aprovada a terceirização para todos os níveis das em-

presas  privadas. 

 O colega Cesar Drucker fez uma resenha destes fatos objetivando  

facilitar o entendimento de todos nós. 

Maiores informações, clique no link abaixo: 

www.seaerj.org.br 

 

 

Colabore! 

Não cole o seu material de propaganda nas paredes  

Não danifique as instalações da SEAERJ 

Obrigado! 


