
Ao preencher a ART ou a RRT  

coloque o nº da SEAERJ. 

Colega não se esqueça! 

Indique novos sócios. 

                   ART  &  RRT 
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NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

                       Ano II       Nº 82 
      Sexta Feira    Dia 26 de junho de 2015 

ESTAMOS SEMPRE PENSANDO EM  VOCÊ! 

 

SEAERJ DEBATE SOBRE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS 

DE PRODUÇÃO DE PETROLEO E GÁS 

Dando sequência ao ciclo de palestras do projeto “Brasil: Uma nação em movi-

mento”, a SEAERJ recebeu nesta terça-feira (23), o engenheiro mecânico, Glaucy Olivei-

ra de Sabóia que falou sobre Equipamentos Submarinos para Produção de Petróleo e 

Gás.  

Na palestra foram passadas informações sobre os equipamentos submarinos utili-

zados na produção de petróleo e gás em águas rasas, profundas e ultra profundas, 

além de uma visão geral sobre a atual situação da indústria de petróleo no Brasil e no 

exterior. 

Ao longo da exposição, Glaucy ressaltou a importância de se adequar os materiais 

e normas as regiões onde o trabalho será realizado e falou detalhadamente sobre cada 

equipamento e sua função, como, por exemplo: a Árvore de Natal Molhada ou Christ-

mas Tree, que tem além de ter a finalidade de criar uma barreira de segurança que per-

mite a retenção e a regulagem do fluido de produção, a injeção contínua de produtos 

químicos e o controle das válvulas de fundo, além de ajustar a transmissão de dados 

elétricos dos Downholes Gauges permitindo uma intervenção de poço. 

   

A íntegra desta palestra estará disponível no site: www.seaerj.org.br  

SEAERJ SEDIA  A 1ª ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 

AMIGOS DO TEMPLO POSITIVISTA 
  
 Na próxima terça-feira (30), às 18h a SEAERJ será palco da 

primeira assembleia da Associação dos Amigos do Templo da 

Igreja Positivista da Humanidade. O encontro terá o objetivo de 

debater sobre a restauração do Templo, situado na Rua Benja-

min Constant 74, na Glória, além da criação de um centro cultu-

ral no local para resgatar o positivismo no país.  

 Desde 2009, o Templo – que é considerado um patrimô-

nio tombado pelas esferas municipal, estadual e federal – en-

contra-se fechado em vista da queda de parte do telhado, em 

sua sede estão abrigados dezenas de obras de arte e cerca de 

15000 livros antigos que resgatam os primeiros períodos da República. 

Prezado Colega 
Venha desfrutar de momentos agradáveis todas as 

quinta-feiras em nosso Piano Bar,  

das 18:00h às 24:00h. 

Aproveite para saborear os vinhos de nossa Adega. 

Estamos esperando você! 


