
Micropoluentes  na  água 

 No dia 29 de março a Profª Fabiana Valéria da Fonseca DSc do Departamento de Processos 

Inorgânicos da Escola de Química da UFRJ, proferiu uma palestra sobre o tema acima descrito em 

seus aspectos ambientais e riscos para a saúde humana. 

 Após os debates entre a palestrante e os presentes, a platéia aplaudiu efusivamente a pales-

trante. 

  

   

   

 PREFEITO E VEREADORES NÃO HONRAM  

COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM CATEGORIA 

Todos juntos na manifestação no CASS nesta sexta-feira 08/04! 

 Apesar de todas as promessas e do compromisso assumido com a categoria, o Prefei-

to Eduardo Paes, mais uma vez, faltou com a palavra. Durante a manifestação da última 

terça-feira, na Câmara Municipal, fomos informados pelo presidente da Casa, Jorge Felippe 

(PMDB), que o Executivo havia retirado a mensagem que encaminhara no mesmo dia para 

votação no Legislativo sobre a revisão salarial dos engenheiros e arquitetos. Segundo o vere-

ador, Paes recuou da decisão por motivos outros.  

 De acordo com Jorge Felippe, a mensagem pode retornar à Câmara Municipal para 

votação após as eleições. Neste caso, aprovada a revisão salarial para nossa categoria, a 

mesma só passaria a vigorar em janeiro de 2017. Sendo assim, logo após o ato na Câmara, 

decidimos em assembleia pela paralisação na tarde de sexta-feira (08/04) com manifesta-

ção no CASS a partir das 14:00h, para pressionar o prefeito a reenviar com urgência nossa 

mensagem de aumento salarial à Câmara Municipal, uma vez que entendemos que ainda 

há prazo legal para aprovação de lei.  

 Conforme nossa decisão na assembleia realizada no último dia 04 os colegas do mu-

nicípio encontram-se em estado de greve. 

 
 

   

   

Presidente da SEAERJ entregando carta ao Prefeito 

pelas mãos do Assessor do Prefeito  

Pedro Freitas Teixeira 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

  

 Durante muitos séculos a população humana cresceu muito lentamente. Em 1802, a Terra ti-

nha 1 bilhão de habitantes. Menos de cem anos depois, em 1900, a população humana atingiu 1,5 

bilhão. Apenas cem anos após, em 2000, a populacão atingiu 6,1 bilhões de habitantes e em 2012 

passamos dos 7 bilhões (aumentou sete vezes nos últimos 210 anos).   

 Desde o surgimento da espécie humana, o homem utilizava a energia solar, capturada pelas 

plantas através da fotossíntese. A energia limitava o homem e seu poder de utilizar os recursos natu-

rais disponíveis. Em 1712 foi desenvolvida na Inglaterra a primeira máquina a vapor, gerado pela 

queima de carvão mineral. Cinco décadas depois, James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor, e a 

energia dos combustíveis fósseis passou a ser usada para mover as máquinas. A partir daí, a humani-

dade aumentou muito sua capacidade de usufruir dos recursos naturais, usando a energia dos com-

bustíveis fósseis, que tornou possível a Revolução Industrial.  

 

A Cúpula do Milênio das Nações Unidas, 2000 

 As Nações Unidas realizaram em 2000, em Nova York, a Cúpula do Milênio, que adotou a De-

claração do Milênio das Nações Unidas e os Objetivos do Milênio, para serem alcançados até 2015. 

No total, são oito objetivos e dezoito metas: 

Erradicar a fome e a extrema pobreza (3 metas); 

Atingir a universalização da educação primária (1 meta); 

Promover a igualdade de gêneros e o empoderamento das mulheres (1 meta); 

Reduzir a mortalidade infantil (1 meta); 

Melhorar a saúde materna (1 meta); 

Combater a AIDS/HIV, malária e outras doenças (3 metas); 

Assegurar a sustentabilidade ambiental (4 metas); 

Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento (4 metas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A íntegra da Palestra poderá ser vista no site:   www.seaerj.org.br 

   

   

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS  

                           Ano III       Nº 118 
     Sexta Feira     Dia  08 de abril de 2016 

Prefeito promete mas não cumpre! 

 

Dia 19 de abril: Aspectos legais da proteção fe-

deral do patrimônio cultural, no Brasil.   

Arquiteto Carlos Fernando Andrade 

Dia 26 de abril: Soluções da SEAERJ de mobili-

dade para o Rio de Janeiro 

Engº Francisco Filardi 

Dia 24 de maio: 3ª apresentação do “Nós nos 

Conhecendo “ da FIPERJ 

Biólogo Marinho Augusto da Costa Pereira 

Dia 07 de junho: Palestra sobre o Metro. 
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Ao preencher a ART ou a RRT  

coloque o nº da SEAERJ. 

Colega não se esqueça! 
Indique novos sócios. 

A SEAERJ é quem luta por você! 

ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

COLEGAS  ENGENHEIROS 

 

 A representação da SEAERJ no CREA-RJ,  é muito im-

portante para nós e depende única e exclusivamente  de você, prezado colega enge-

nheiro.  

 É importante que entre no site www.crea-rj.org.br e clique em:  

"profissional, faça opção pela Entidade de Classe - SEAERJ" 

 Caso tenha dificuldade, peça a Sabrina ou a Claudia, na Secretaria, para ajudá-lo. 

Engenheiros e Arquitetos nas galerias da  

Câmara dos Vereadores 

Engenheiros e Arquitetos nas escadarias 

da Câmara dos Vereadores 

Engenheiros e Arquitetos  reunidos em assembleia  no auditório da SEAERJ 

Engenheiros e Arquitetos nas galerias da  

Câmara dos Vereadores 

 

PRIMEIRO  ENCONTRO DO ANO  DAS PENSIONISTAS   

COM O RIOPREVIDÊNCIA   

COORDENADOR  DE  PENSÃO :   DIOGO SOARES LEITE 

 

 No dia 06 abril de 2016 as 14:00h em nosso auditório a Diretoria Assistencial 

da SEAERJ, reuniu no dia 06/04/16 a convite do Coordenador de Pensão do RioPre-

vidência, Diogo Soares Leite com as pensionistas, associadas da SEAERJ, para tratar 

assuntos referentes as dúvidas anteriormente anunciadas pela categoria. 

 Foram tratados basicamente: revisão de pensão e recadastramento.

AGORA  MUDOU 

Os ensaios do Coral são às 17:30h das 3ª feiras  

no Espaço SEAERJ 

http://www.crea-rj.org.br/

