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SEAERJ,  FAZENDO APRO XIMAÇÕES. . .  

Ao preencher a ART ou a RRT  

coloque o nº da SEAERJ. 

Colega não se esqueça! 

Indique novos sócios. 

                   ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

Visita  ao  Tunel  de  duplicação  da  BR-040  

 

 

 

 

 

 

 

Dia 29 de agosto de 2015  -  sábado   

Saída de ônibus às 08:00h, impreterivelmente, do estacionamento da 

SEAERJ 

Inscrições R$ 40,00 na secretaria com Claudia, Sabrina ou Natália 

************************* 

Veja o vídeo sobre as obras clicando sobre o “link” abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=rlCEHQln8VA 

 

    Visita ao Subprefeito da Zona Sul 

 

 No dia 17 de agosto o presidente  

Nilo Ovídio e o vice presidente Mozart 

Rangel, foram recebidos pelo subprefeito 

da Zona Sul Bruno Ramos, quando trata-

ram de assuntos de interesse da catego-

ria. 

   

Encontro no Clube de Engenharia 

 

 No dia  17 de agosto, o presidente da SEAERJ Engº Nilo 

Ovídio participou do “Maior Encontro da Lideranças Nacionais” - 

PELA ENGENHARIA, A FAVOR DO BRASIL -  realizado no CE. 

 Na foto ao atual presidente do Clube de Engenharia  Engº 

Julio Bogossian e o futuro presidente Engº Pedro Celestino 

Não 

DEU  NA 

IMPRENSA 

Jornal do Brasil 
 

17/08 às 17h24 

ENGENHEIROS E ARQUITETOS  
DA PREFEITURA DO RIO FAZEM  

ASSEMBLEIA NA QUARTA 
 

 

 Engenheiros, arquitetos e geólogos do Municí-

pio realizam uma assembleia geral da categoria nesta 

quarta-feira (19), quando decidem o rumo que darão 

ao movimento que reivindica revisão salarial e valori-

zação profissional. A assembleia geral está marcada 

para as 14h, na sede da Sociedade dos Engenheiros e 

Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro - Seaerj (Rua 

do Russel, n°1 - Glória). 

Nos quadros da Prefeitura do Rio trabalham hoje cer-

ca de 1.300 engenheiros, arquitetos e geólogos. Eles 

reivindicam também maior valorização profissional 

como forma de reduzir a evasão de mão de obra qua-

lificada e a não renovação dos quadros municipais. 

São estes profissionais que fiscalizam todas as obras 

realizadas na cidade, inclusive as olímpicas, as quais 

dependem de parecer técnico dos mesmos para se-

rem liberadas.  

ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO MUNICÍPIO DECIDEM POR DIA DE 

PROTESTO DURANTE EVENTO OLÍMPICO DO VÔLEI DE PRAIA 

 

Promover um dia de protesto durante a abertura do Circuito Mundial de Vôlei de Praia – 

Rio Open, em 1° de setembro, na Praia de Copacabana. Esta foi uma das decisões tomadas pe-

los engenheiros e arquitetos da Prefeitura do Rio durante a assembleia geral realizada na tarde 

desta quarta-feira (19/08) na sede da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio 

de Janeiro (SEAERJ). A categoria luta por revisão salarial e mais valorização profissional. 

 

- Se em função do trabalho dos engenheiros e arquitetos do Município os prazos para a 
entrega das obras olímpicas estão sendo cumpridos, por que o Prefeito Eduardo Paes não cum-
pre também os prazos e compromissos assumidos com a categoria? – questionou Mozart Ran-
gel, vice-presidente da SEAERJ, entidade que representa engenheiros, arquitetos e geólogos dos 
órgãos públicos.  
         A categoria está sendo mobilizada para uma concentração na Praia de Copacabana, em 
frente à Rua Princesa Isabel, onde está sendo montada a arena do vôlei de praia para mais este 
evento teste das Olimpíadas, com a disputa de partidas entre 1 e 6 de setembro. O ato de pro-
testo acontecerá durante a abertura do evento. Na ocasião, a categoria distribuirá também uma 
carta aberta à população para dar conhecimento público sobre suas reivindicações e atuação. 
         Esta é a primeira das muitas ações previstas dentro do movimento dos engenheiros e ar-
quitetos municipais como forma de sensibilizar a Prefeitura do Rio que há mais de um ano, ape-
sar de sucessivas promessas, se recusa a receber as lideranças da categoria a fim de dar anda-
mento às negociações.   

Nos quadros da Prefeitura do Rio trabalham hoje cerca de 1.300 engenheiros, arquitetos 
e geólogos os quais estão sem revisão da tabela de vencimentos há sete anos, acumulando de-
fasagem de aproximadamente 60% em relação ao mercado. São estes profissionais que acom-
panham e fiscalizam todas as obras realizadas na cidade para preparação das Olimpíadas e Para-
limpíadas de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Almoço na SEAERJ, com o Secretário de Administração Marcelo Queiroz  realizado no dia 
18 de agosto, terça-feira, às 12:00h.  

 Abaixo fotos do evento: 

   

   

Aproveitando os Espaços 

 
 Após alguns meses de 

trabalho de “formiguinha”  

conseguimos aproveitar o es-

paço onde estavam as antigas 

máquinas de ar condicionado, 

junto a secretaria da presidên-

cia. 

 Devemos agradecer 

principalmente ao Osmar e ao 

Vaval, a dedicação e o traba-

lho que eles realizaram, para 

tornar possível esta transfor-

mação. 

 Neste espaço, alocamos 

as assessorias de jornalismo e 

publicidade. 

Consórcio Rodobens - SEAERJ 

   

   

   

A Seaerj sedia reunião do Conselho Comunitário 
de Segurança Pública 

  A 2ª Área Integrada de Segurança Pública (2ª AISP), do Conselho 
Comunitário de Segurança Pública (CCSP), se reuniu, no dia 20 de agos-
to, no auditório da Seaerj, quando promoveu a palestra sobre as ações 
junto à população em situação de rua, ministrada pelo subsecretário de 
Assistência Social da Prefeitura do Rio de Janeiro, Rodrigo Abel. Na aber-
tura da reunião, presidida por Maria Beatriz Murtinho, presidente da 
CCSP/2ªAISP, o presidente da Seaerj, oficializou o convite, oferecendo o 
auditório da Seaerj como espaço para realização das reuniões do Conse-
lho. 

 Criados em 1999 pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, 
os CCS foram concebidos para funcionarem como canais de diálogo en-
tre os gestores da segurança pública e a sociedade. A CCSP/2ªAISP en-
globa os bairros de Botafogo, Humaitá, Urca, Catete, Cosme Velho, Fla-
mengo, Glória e Laranjeiras. 

 Na palestra o subsecretário apresentou dados sobre a população 
em situação de rua na região, que somavam 1652 pessoas no levanta-
mento realizado no período de janeiro a junho desse ano. 

 Mais de 50% dessa população são formadas por pessoas que não 
nasceram no Estado do Rio de Janeiro. Desse total, 90% são do sexo mas-
culino, 80%, negros e 78% não possuem qualquer tipo de documentos. 
Temos que acabar com essa falsa visão de que toda a população de rua 
está envolvida com a criminalidade. Isso não é verdade", atestou o subse-
cretário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Participaram ainda da reunião, o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Marcio 

de Oliveira Rocha, as delegadas Cristiane Carvalho de Almeida, da 9ª Delegacia de Polícia Civil, e Beatriz Senra, 

da 10ª Delegacia de Polícia Civil, Raphael França, representando o subsecretário da Zonal Sul, Bruno Assumpção 

e o subsecretário da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Marcelo Maywald. 

 

 

 

   

   


