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VALEU A PENA!... 

RETROSPECTIVA DA GESTÃO 2013 - 2015 
 Foram dois anos em que Joelson e Regina, após assumirem a direção da SEAERJ, traba-

lhando em conjunto com abnegados colegas, conseguiram mudar os rumos da nossa entidade, propor-
cionando um verdadeiro renascer da SEAERJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

A luta constante pela recuperação 

salarial no Estado e no Município foi a priorida-

de e a tônica desta administração. Luta dura, 

mas sempre balizada no respeito às decisões 

das assembleias da categoria, alcançando para 

os colegas do Estado um reajuste de 41,85%, 

que representou um pequeno alívio nas finan-

ças,  já que  os valores pleiteados e prometidos 

pelo governo, não foram atendidos.  

No Município, foi árdua a Campa-

nha pela Atualização da Tabela de Vencimen-

tos, uma vez que o Poder Executivo se mantém 

resistente e, ao que parece, insensível em nego-

ciar uma solução. Por duas vezes,  a comissão 

esteve com o Sr. Prefeito Eduardo Paes, tendo 

obtido no último encontro a promessa de apre-

sentar uma proposta em até um mês. Passados 

mais de doze meses nada aconteceu.   

Foram dezenas de assembleias, 

uma delas histórica com a participação de 800 

colegas no nosso pátio, manifestações como a 

primeira passeata realizada pela classe na Av. 

Rio Branco com cerca de 300 pessoas presen-

tes, diversas outras manifestações nas escadari-

as do CASS e na Câmara Municipal e ainda no 

corredor da Chefia de Gabinete do Prefeito. 

Atos Públicos foram realizados, audiências e ar-

ticulações com representantes dos Poderes 

Executivo e Legislativo, ações que mantiveram 

nossa Campanha  VIVA e FORTE. 

O projeto de debates e palestras 

técnicas neste período, resultou em cerca de 70 

(setenta) eventos com presença de público esti-

mado em cerca de 2800 (duas mil e oitocentas) 

pessoas, com média estimada em 40 (quarenta) 

pessoas por palestra, sendo que algumas des-

pertaram tanto interesse, que o auditório ficou 

lotado. 

Hoje podemos comemorar o fato 

da SEAERJ ter retomado os debates técnicos, 

com uma programação semanal de palestras, 

seminários como as Comemoração dos 50 anos 

de Inauguração da Estação de Tratamento do 

Guandu, Crise Hídrica, Mobilidade Urbana e Fa-

velização.  

Foram realizadas diversas visitas 

técnicas como à Estação de Tratamento do 

Guandu e à Elevatória do Lameirão, à Ponte Es-

taiada sobre a Lagoa do Camorim, ao Centro de 

Controle dos BRTs no Terminal Alvorada. 

A realização de atividades cultu-

rais, sociais e esportivas teve a participação ati-

va de sócios e pensionistas, em especial as 25ª 

e 26ª CORRIDA DOS ENGENHEIROS, as Festas 

Mensais Temáticas, a Festa Junina com dança 

de quadrilha entre os participantes, a criação 

do BICICLETÁRIO e a Criação da medalha 

“Arquiteto Affonso Eduardo Reidy”. 

Após alguns anos sem a edição da 

REVISTA da SEAERJ, a administração que ora se 

encerra,  cumpriu a promessa de campanha ao 

reeditar este importante veículo de comunica-

ção com edições semestrais, criando ainda, de 

modo inovador, o informativo virtual para divul-

gação dos fatos relevantes ocorridos na semana 

denominado FIQUE SABENDO.  

Criou a Assessoria de Imprensa 

com a contratação de profissionais que interagi-

ram com os veículos de divulgação, propiciando 

diversas matérias no Jornal Nacional, RJ TV, jor-

nais O GLOBO, O DIA e diversos sites de notí-

cias.   

  Na área administrativa foram 

executadas obras estruturais e de grande im-

portância, como as reformas  do auditório, da 

cozinha, a construção de moderna Câmara Fri-

gorífica, reforma da dispensa para guarda e ar-

mazenamento de gêneros alimentícios, retirada 

do antigo equipamento de ar condicionado cen-

tral para criação de sala de apoio na presidência 

(obra em andamento), instalação de CFTV - Cir-

cuito Fechado de TV (Sistema de Monitoramen-

to com Câmeras), modernização e substituição 

de equipamentos de informática, implantação 

de novas rotinas administrativas, contratação 

de Nutricionista e a melhoria da capacitação 

dos nossos funcionários da cozinha com curso 

de reciclagem. Modernização da carteira de só-

cio e dos crachás para os funcionários. 

A SEAERJ participou ativamente  

do Movimento Nacional pela Aprovação do PLC 

13/2013 (Carreira de Estado) em tramitação no 

Congresso Nacional, e a filiação de 180 (cento e 

oitenta) novos sócios, considerado como recor-

de absoluto das últimas administrações.  


