
 

PROJETO SEAERJ AMIGA 

Em 11 de maio foi realizada uma visita das colegas ANTONINA LOURENÇO - Diretora Assistencial, RE-

GINA DE JESUS RAMOS ANDRADE - Conselheira Vitalícia e GLORIA MAIDANO- Assistente Social, à Conselheira 

Vitalícia da SEAERJ, arquiteta LETÍCIA MAGIANO HAZAN, em sua residência. 

 A querida colega LETÍCIA, sempre nos alegrou muito com suas histórias nas reuniões do Conselho Di-

retor.   

 Durante a visita expressou sua alegria e relembrou com REGINA fatos do tempo em 

que juntas, participaram de diversos eventos profissionais. A história de LETÍCIA na SEAERJ é de uma profissio-

nal muito atuante, tendo sido homenageada no aniversário da entidade no dia 22 de julho de 2014, com a 

Medalha RAYMUNDO DE PAULA SOARES, pelos 

relevantes serviços prestados na defesa da Enge-

nharia e Arquitetura Públicas.  

 LETÍCIA ficou muito feliz com a visita rece-

bida: "vocês estão fazendo agregação, é preciso 

divulgar, pois o idoso necessita de atenção".   

      Na saída, revelou ser uma pessoa realizada. 

 

 

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS  

                       Ano III       Nº 123 
     Sexta Feira     Dia  13 de maio de 2016 

ESPERANÇA  DE  DIAS MELHORES!... 

 

 

 Com o tema "Políticas Públicas para o fortalecimento do capital técnico e melhoria da 

gestão e da governança - Meio Ambiente Digital-Case Nova Friburgo " o engenheiro ci-

vil Ivison Macedo proferiu palestra em 10 de maio, às 17:30h, no auditório da SEAERJ.  

 O foco da apresentação foi demonstrar aos presentes que é possível resgatar o prota-

gonismo dos contingentes técnicos pela capacitação e qualificação destes quadros e, as-

sim, propiciar a melhoria das condições da gestão no que tange à capacidade crítica na 

análise de projetos e processos na administração interna .  

 No caso de Nova Friburgo foi possível, em parceria com a academia e com consulto-

res , capacitar técnicos que já se encontravam nos quadros e, com estes, desenvolver proje-

tos de alta qualidade e de expressivo potencial, agregando valor ao conjunto de ações ne-

cessárias ao desempenho das decisões sobre implementação de políticas de estado que 

beneficiem a gestão eficiente em prol de uma melhor equidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

 

Transporte de 

Carga no Brasil 

Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro 

MOBILIDADE  URBANA 

Palestrante: Engº Fernando Mac Dowell  

Dia 17/05/2016  das 17:30h às 19:30h 

 

Rua do Russel,01  -  Glória 

em frente a estação do Metro 

Auditório Engº Gastão Henrique Sengès 

PRÓXIMAS 

 PALESTRAS 

Biólogo 

   

   

SEAERJ JUNTO DE VOCÊSEAERJ JUNTO DE VOCÊ  
 

Com o objetivo de atender as demandas de atualização, 
aperfeiçoamento e qualificação dos servidores estaduais e 

municipais, 
ESTAMOS REORGANIZANDO O SITE DA SEAERJ E ESTAMOS REORGANIZANDO O SITE DA SEAERJ E   

CRIANDO A  BIBLIOTECA DIGITALCRIANDO A  BIBLIOTECA DIGITAL  

com manuais, legislações, entre outros, nas áreas de:  
TRANSPORTE, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO, OBRAS, 
SAÚDE, COMPUTAÇÃO, EDUCAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRI-
CAS, SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA, SISTEMAS DE 

TRATAMENTO DE AR E OUTROS.  
Para tanto, contamos com a sua colaboração no envio de 

materiais de sua área de competência para incluir na nossa 
BIBLIOTECA DIGITAL  

Envie o Material Técnico para o e’mail: 
  

contato@seaerj.org.br 

PARTICIPE !PARTICIPE !  

 

SEAERJ apoia o candidato  

ALBERTO  BALASSIANO  
ao Conselho de ADMINISTRAÇÃO 

do PREVIRIO  -  dias 23 a 27 de Maio 

Clique no link abaixo: 

https://eleicaoprevirio.rio.rj.gov.br 

e  VOTE no Nº 06 

  

  

mailto:contato@seaerj.org.br

