
   

   

Ao preencher a ART ou a RRT  
coloque o nº da SEAERJ. Colega não se esqueça! 

                   ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

Vereador Eliseu Kessler  Visita  a  SEAERJ 
 

 No dia 26 de agosto de 2015, a convite do presidente Nilo Ovídio da SEAERJ, o Vereador 

Eliseu Kessler,  visitou a sede da nossa instituição tendo na oportunidade  almoçado com diversos 

colegas engenheiros e arquitetos. 

 Falou-se sobre a possibilidade de ajudar a categoria à agendar um encontro com o prefeito 

para tratar de assuntos de interesse da classe, e principalmente sobre a atualização dos salários, 

compatibilizando  com a importância dos trabalhos desenvolvidos e os valores praticados pela 

iniciativa particular. 

Colegas do Município: 

 

Vamos todos participar da nossa manifestação  
na Praia de Copacabana. 

Enviem o cartaz para o maior número de colegas.  
A participação ativa de todos garantirá  

o sucesso da nossa campanha.  
 

                       Ano III       Nº 89 
      Sexta Feira      Dia 28 de agosto de 2015 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!  

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS  

OBS: VALORES  DOS  VEÍCULOS   

NA   PRESENTE DATA

PLANO: 60 MESES COM 120 PARTICIPANTES 

COM OPÇÃO DE PAGAMENTO EM 60, 48 E 36 MESES 

 

MARCELO  SZPILMAN  APRESENTA  O  

PROJETO  AQUÁRIO DO RIO À SEAERJ 

Nesta terça-feira (25), a SEAERJ recebeu 
o biólogo marinho e futuro diretor - presiden-
te do Aquário do Rio, Marcelo Szpilman que ex-
pôs a concepção da obra e o funcionamento do 
aquário, que esta sendo construído na Zona 
Portuária da cidade. 
  

 Na exposição, Marcelo prevê que este seja 
o maior aquário da América do Sul, ocupando a 
dimensão de 22 mil metros de área   construí-
da. Além disto, o projeto contará com 28 tan-
ques com um total de 4,5 milhões de litros de 
água salgada, dois andares de visitação com a 
estimativa de 1,5 milhão de visitantes por ano 
e oito mil animais de 350 espécies diferentes 
a serem expostos.  
  

 A palestra Aquário do Rio fez parte do 
Ciclo de Palestras realizado as terças-feiras, 
das 17h30 as 19h30, no auditório da SEAERJ, 
onde são abordados temas técnicos e assuntos 
relevantes para a população da cidade e do es-
tado do Rio de Janeiro.  

  

 

 

 

   

   

Para assistir o vídeo do Aquário, clique no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTPlgMyqp7A 

   

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=ZTPlgMyqp7A

