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Obra 739 – Paraíba do Sul

“O importante PREÇO
da CONFIANÇA”
Foto: Thales de Lima Affonso

Cumprindo e SUPERANDO expectativas
quando o tema é SEGURANÇA
Equipe de obra da
SEEL realiza injeção de
concreto na parte central
do talude, ação não
interrompida nem mesmo
durante a passagem do
trem que faz o transporte
de carga da MRS Logística

PG4 e 5 – NOVIDADES NAS
CONFRATERNIZAÇÕES DA SEEL!
Duas páginas nesta edição abrem espaço
às três festas de final de ano da SEEL.
Confira novidades, como por exemplo, o
I Torneio de Futebol das Obras RJ e ES!

Foto: Laiane Costa

Foto: Divulgação

Festa Sede

Festa Obra 734 (SP)

Foto: Laiane Costa

SEEL recebe elogios da MRS LOGÍSTICA (uma das gigantes
deste segmento no Brasil) quanto à SEGURANÇA e
QUALIDADE de cumprimento de todos os itens do projeto
da obra que evitará deslizamentos no talude às margens
da linha férrea. – leia na página 3

Festa Obras RJ e ES

Cliente. Ao dizermos e pensarmos nesta
palavra já percebemos o quanto ela é cada
vez mais importante. Fica simples de entender esse raciocínio se pararmos um pouquinho para refletirmos sobre como funcionam
às nossas relações no dia a dia... Se você tem
uma pessoa que te atende e trabalha bem,
com atitudes dignas, toda vez que precisar
daquele serviço, você certamente vai procurar aquela pessoa. Com os clientes que são
empresas funciona do mesmo jeito: eles fazem um convite para realizarmos as obras
com base no que eles já conhecem sobre nós.
O cliente, quando CONFIA MESMO em você,
te dá algo valiosíssimo: a chance de você conseguir fazer o seu melhor preço ser aceito.
Como já dissemos aqui, a melhor forma
de conquistarmos clientes é fazer bem feito
da primeira vez e dentro do prazo. Mas, para
fidelizá-lo, este cliente precisa ter a segurança
de que aquilo o que ele espera do resultado
final será SEMPRE atendido. Por este motivo,
em meio à sociedade em que vivemos, o termo TRANSPARÊNCIA ganha prioridade. Depois
que o cliente percebe que você é transparente
em cada detalhe, ele vai te priorizar, compreender e respeitar os valores de seus serviços.
As mais recentes reportagens realizadas
por este Jornal nas obras comprovam: o índice
de confiança dos clientes da SEEL tem aumentado e vem se consolidando. O motivo é simples: a TRANSPARÊNCIA é um dos itens priorizados em nossa evolução contínua no contato
com cada cliente. E assim deve continuar.
A SEEL.

Canal de Comunicação
etica@seel.com.br
USE ! ELE É SEU!
Envie sua denúncia, sobre qualquer tema,
de qualquer lugar em qualquer dia e
horário. Garantimos o sigilo absoluto!

PG2 – NOSSAS PESSOAS
nesta edição, a “Rosi” do DP
PG7 – SEEL entrega doações em dois asilos
Colaboradoras Marilia Gabriela e Marcielli
Leiber descrevem o que sentiram ao
entregar kits de higiene pessoal e
alimentos aos asilos de Amor Maior
(Méier) e Maturidade (Jardim Primavera)
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Vamos CONHECER melhor a...

Obra 739 – MRS – Paraíba do Sul (RJ)

Elogio pelo

De seu cantinho na SEEL,
Rosi diz: “Sentimento de amor
torna trabalho mais suave”

Ela já foi coelhinho da Páscoa, Papai Noel
e sempre adora animar os eventos internos
da empresa. Rosilane José de Moraes Triani,
a Rosi do DP, é exatamente assim em casa e
no trabalho: “veste as fantasias e o espírito do
momento”, transpira fortes emoções e tem

Foto: Alexandre Peconick

Analista de DP

palavras otimistas para todos. “Sempre tive
um lado de buscar o sorriso das pessoas, de
acreditar nelas, de não desistir delas. Eu acho
que não posso mudar o meu jeito de ser por
conta de algum fato externo”, conta Rosi, que
assegura sempre ter adorado o fato do seu
trabalho a fazer lidar com pessoas com os mais
distintos comportamentos.
Bacharel em Direito, ela revela que sua vida
profissional, iniciada há 22 anos na loja Chifon,
sempre esteve ligada ao setor de DP e às questões de ordem trabalhista. Na Casa & Vídeo,
onde atuou por 14 anos, conheceu os atuais colegas de setor, Maria e Davi. Hoje, ela diz viver
um ambiente genuíno de família. “Nós, no RH
e DP, nos gostamos muito, de verdade; é um

sentimento de amor que torna o trabalho mais
suave e nos ajuda demais a superar eventuais
desafios”, traduz.
Casada há 14 anos com um profissional autônomo de feiras livres e mãe de Thiago de 11
anos, Rosi adora curtir praia e piscina, além de
andar de bicicleta com o filho e assistir a filmes,
sobretudo os de comédia. Nascida, criada e
moradora de Bangu, esta taurina acredita que
levar a vida com tranquilidade lhe permite estar sempre focada em seus objetivos, dos quais,
“por teimosia”, como ela define, nunca desiste.
Feliz com o que tem na vida e no trabalho,
Rosi se sente gratificada pelo fato de sua energia positiva poder ajudar outras pessoas a poder lidar com seus próprios obstáculos.

Foto: Divulgação

acontece

Solo Grampeado em debate

“Técnicas de Desenvolvimento de Obras em Solo Grampeado” foi o tema do seminário que
reuniu mais de 30 gestores e técnicos da SEEL no último dia 8 de dezembro, na sede de Caxias.
Destaques para a palestra do professor da PUC-Rio, Alberto Sayão, sobre “Metodologias de Dimensionamento”, para a presença da professora Anna Laura, da COPPE-UFRJ e as apresentações do
desenvolvimento da obra da Petrobras em Macaé e resultados de ensaios de pesquisa realizada sobre solo grampeado no terreno da sede da SEEL. Paulo Henrique Dias e Eduardo França (Diretoria),
Gabriel Camões (Sala Técnica) e Handerson Souza (Obras) também palestraram. O intenso debate
e as reflexões acerca da técnica de solo grampeado — solução de sucesso de nossas execuções para
contenção de encostas — foram muito construtivos para o dia a dia de todos na SEEL.

Planejamento & Controle em alta

No último dia 5 de dezembro, na 1ª Reunião de Planejamento & Controle SEEL, os coordenadores de obras puderam conhecer melhor as ferramentas de planejamento e controle de obras que foram implantadas nos projetos mais recentes, entre elas: a Planilha de Gestão de Obra (Controle de
Custos, Previsão de Custos e Receitas) e o Resumo de Obras - Indicadores de desempenho das obras. “A utilização das ferramentas permite aos líderes
melhorar a performance dos seus projetos com a tomada de decisão baseada em números, aumentando a produtividade, tornando os projetos mais
eficientes e lucrativos”, acentua Hugo Cunha, novo responsável pelo processo de Planejamento e Controle da SEEL.

comprometimento com a segurança
Fotos: Thales de Lima Affonso

Rosilane Triani, ou “Rosi”,
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Visão panorâmica das obra no
talude em meados de janeiro

Com dois dias de implantação
o concreto já atinge alta
resistência, que vai aumentando
ao longo do tempo.

Uma ruptura em maciço às margens da linha
férrea na entrada de Paraíba do Sul (RJ), por
onde passa o transporte da carga da MRS Logística, provocou deslizamento de terra e rocha no local, exigindo obra emergencial para a
qual a SEEL venceu concorrência. Em uma área
com 1042m² * uma equipe com 28 colaboradores, coordenados pelos engenheiros Paulo
Roberto Gama e Taciano Correa (tendo contado com Thales Affonso para cobrir suas férias),
acaba de finalizar a implantação de concreto
projetado usinado, com camada de 8cm de espessura, sob tela metálica teocon fixada junto
a 357 grampos executados com profundidade
média de 6m e espaçamentos de 1,5m nas direções vertical e horizontal com o objetivo de
proteger o talude contra novos deslizamentos.
A Obra 739, entregue neste mês de fevereiro,
também incluiu a drenagem da água do talude com duas canaletas: a de crista em forma

trapezoidal e a de descida em degrau. Uma
complementa o trabalho da outra. A trapezoidal coleta a água superficial na crista do talude e a de descida em degrau ajuda a dissipar o
volume conforme seu transcurso.
Paulo Roberto Gama, da SEEL, vê como positiva a retomada da prestação de serviços com a
MRS Logística, uma das maiores empresas do
País em seu segmento. “A receptividade da
MRS conosco tem sido muito boa; estivemos
em Juiz de Fora – eu, Taciano, Thales e o TST
Daniel — assistindo a uma excelente palestra
deles sobre QSMS”, conta Paulo.
Segurança, aliás, é um ponto de união entre
SEEL e MRS Logística. Segundo o engenheiro
civil Tiago Augusto, Especialista da MRS em
Infraestrutura e responsável pela gestão do
contrato da Obra 739, o valor da Segurança,
historicamente, é o item número 1 para esta
organização e, neste ponto, o comprometi-

mento da SEEL tem sido avaliado por ele como
extremamente positivo. “A SEEL vem demonstrando ótimo know how com profissionais
muito capacitados e experientes em todo o
seu corpo técnico, cumprindo cronogramas,
priorizando segurança e se colocando sempre
disponíveis à fiscalização. Tudo é bem atendido, o que torna a nossa relação muito produtiva. Além disso, no dia a dia, conversamos
ideias sobre melhorias, primeiro com o Taciano
e agora com o Thales”, informa o engenheiro
da MRS Logística.
Como acrescenta Thales Affonso, técnico de
edificações da SEEL, sinaleiros postados a uma
distância de 2 km do trecho em obras informavam se o trem de carga estava vindo e informavam, via rádio a equipe da SEEL para que
deixasse apenas o espaço da linha férrea, não
sendo preciso, no entanto, interromper as atividades na parte superior do talude.

SEEL ganha Dossiê e site mais dinâmico

Com a participação ativa de toda a Diretoria, a SEEL montou a acaba de publicar o seu primeiro Dossiê, que inclui histórico
completo (informações e imagens) de suas principais obras em 23 anos. O marketing da empresa também está mais chamativo
e objetivo, com um site mais dinâmico e a nossa logomarca e serviços sendo exibidos com mais eficácia nas redes sociais e no
Google.

Temos os profissionais mais gabaritados entre
marteleteiros alpinistas, todos com hirata
1, 2 e 3 que priorizam segurança e realizam
treinamentos de primeiros socorros no local

Construção da canaleta
de descida em degraus

Visão panorâmica da Obra
praticamente finalizada em
20 de janeiro de 2017
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Festas SEEL

Da esquerda para a direita, a escalação do Campeão – o time da Obra 713 (Macaé): Osmar, Thiago, Adriano, Ilson, Marcos
Vinícius (goleiro), Natanael, Messias, Anderlon e Rodrigo

Foto: Alessandra Milet

Foto: Alessandra Milet

Muita descontração foi a marca das três
festas de confraternização que a SEEL
ofereceu aos seus colaboradores

Foto: Alessandra Milet

O Valioso Momento de Celebrar

I Torneio de Futebol
das Obras da SEEL – RJ - ES
Fase de classificação:
Obra 737 6 x 0 Obra 739
Obra 736 2 x 0 Obra 738
Obra 713 1 x 0 Obra 727

Foto: Maria Duarte

Pelo regulamento, um sorteio entre os três vencedores (737, 736 e 713) indicou a Obra 713 como classificada diretamente para a final e as duas obras não
sorteadas (737 e 736) disputariam uma semifinal.
Semifinal única:
Obra 736 2 x 1 Obra 737
Final:
Obra 713 6 x 3 Obra 736

Homenageados da
Festa da Sede

Edson

Homenageados da
Festa das Obras RJ e ES

Foto: Laiane Costa

Maira Ines

Foto: Laiane Costa

Oséias

Foto: Alexandre Peconick

TV de Plasma para eles!

Foto: Laiane Costa

Outro grande destaque aconteceu, em
Nova Iguaçu na festa que reuniu seis obras;
Obra 713 – Macaé, Obra 727 – SESC-Barra,
Obra 736 – Espírito Santo, Obra 737 – Angra, Obra 738 – São Gonçalo e Obra 739
– Paraíba do Sul: o primeiro Torneio de Futebol da história da SEEL entre as obras.
As equipes das obras, cada qual identificada por uma cor de camisa, disputaram
uma fase classificatória em jogos definidos
por sorteio. Conforme mostra a tabela os
vencedores foram para um sorteio que já
definiria um finalista: no caso, a Obra 713.
As duas equipes de obras não sorteadas jogaram uma semifinal e a vencedora (Obra
736) disputou a final com a Obra 713. Campeã, a entrosadíssima equipe da Obra 713,
ganhou taça e medalhas — confira no quadro desta matéria a tabela completa.
“Quero parabenizar a SEEL pela inciativa de reunir o pessoal de várias obras”,
elogia o artilheiro do time campeão,
Adriano Souza, da Obra 713. Animado
ele descreveu a partida final: “Ganhamos
de virada. Chegamos a estar perdendo de
2 a 0. O primeiro tempo terminou 2 a 1
para eles. Mas no segundo viramos para
6 a 2 e no finalzinho eles fizeram mais
um”, lembra. Ou seja: time da virada não
é só o Vasco.

Foto: Laiane Costa

rildo do Nascimento, Anderlon Castro, Antonio Augusto Dias, Arnaldo da Silva, Edney
Cabanez Lopes, Edson dos Santos Silva, Elio
da Silva Jr., Gilvan Benjamin, Jose do Egito
Farias, Jose Ivanildo da Silva, José Magesk,
Josenil Alvez Feitoza, Kleberson Machado
Leão, Luciano Caetano dos Santos, Marcelo
Valentim Sousa, Marcos Antonio do Nascimento, Mario Gomes de Oliveira, Moizes
Constantino, Otoniel Bernardo dos Santos,
Roberto Aparecido da Silva e Sebastião
Osório Rangel. Finalmente na festa da Obra
734 – SP, Maria Duarte, do RH, entregou a
homenagem a José Carlos dos Reis.
“Esta festa teve uma maior interação entre os setores que a do ano anterior; todos
ficaram unidos em um mesmo ambiente, o
local do evento contribuiu para isto, tudo
mais próximo, pista, mesas, gostei muito!”,
destaca Daiana Diniz, do Financeiro, em relação ao evento da Sede da SEEL.
Por sua vez, a festa que reuniu a equipe
da Obra 734, que atende a Light, em Santa Branca (SP), foi também animadíssima.
“Todo o efetivo da obra de Santa Branca
gostou muito dessa parada para relaxarmos com piscina, churrasco; confraternizarnos valeu demais para que começássemos
2017 com ânimos redobrados”, destaca
Alexandre Esaú, da Obra 734.

Foto: Alessandra Milet

Três belíssimas festas de confraternização marcaram o fim de ano da Família SEEL,
nos dias 8, 16 e 23 de dezembro. A equipe
da sede da empresa, no Rio, se reuniu no
Sítio do Léo, zona oeste carioca. As obras
do estado do Rio e do Espírito Santo (pela
primeira vez) fizeram uma festa única, que
aconteceu no Sítio Oliveiras, em Nova Iguaçu e a obra 734, da SEEL-SP comemorou seu
ano de 2016 na Chácaras Reunidas Nova
Santa Branca, em Santa Branca (SP). Foi destacado por todos o ambiente de muita interação entre setores e obras.
Além de churrasco, futebol, piscina e
muito bate-papo, houve sorteio de brindes, entre os quais uma linda TV de plasma,
cujos ganhadores foram: Maira Ines Camps
Sosa – Financeiro (Festa da Sede); Oséias de
Souza Januário – galpão (festa das Obras
RJ e ES) e Edson Mendes, da Obra 734 (festa das Obras de SP).
Os colaboradores com 10, 15 e 20 anos
de empresa receberam uma placa comemorativa em singela homenagem que emocionou a todos. A lista é extensa: 29 ao todo.
Na Sede, os homenageados foram Celso Decacche, Edmilton de Moura, João Evangelista, Marcelo de Souza, Marcio Braga, Paulo
Roberto Gama e Rosana Rabelo. Já na festa
das Obras RJ e ES, receberam a placa Ama-

Campeão: Obra 713 – Macaé
Artilheiro da final: Adriano Souza
(atacante da Obra 713) – 4 gols

Homenageado da
Festa da Obra 734
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Obra 734 – Jambeiro (SP)

Dá pra GANHAR “DINDIN $$” investindo MUITO POUCO

Fotos: Alexandre Magela

Quando 18 impactam em 15 milhões

Panorâmica da Erosão 21 com tratamento
concluído pela equipe da SEEL

As obras da SEEL na extensa área da
UHE Santa Branca (SP) para conter grande
número de erosões e fazer a recuperação
da área seguindo as normas ambientais
pré-estabelecidas chegam ao seu quinto
ano dentro do município de Jambeiro,
na quinta etapa, realizando, por meio da
Obra 734, o tratamento de oito erosões
até abril e, a partir de abril mais dez erosões — 18 ao todo. Elas têm sido importantes para que a capacidade instalada de 56

megawatts continue a abastecer de água
cerca de 15 milhões de pessoas nos três estados mais populosos do Brasil.
Segundo o mestre de obras da Obra 734,
Alexandre Magela, o maior desafio agora
tem sido o de manter qualidade e prazo
dos serviços de terraplanagem, grampeamento de solo e implantação de biomanta
em meio à intensidade do período chuvoso. “É um trabalho muito cuidadoso, mas
temos atuado em ritmo muito bom para
o acerto manual de cada erosão, construção de canaletas e caixas de superfície em
áreas de grandes dimensões; a Erosão 39,
por exemplo, tem cerca de 5 mil m², o que
exigiu a colocação de um volume de 6 mil
m³ de terra”, explica Magela.
Há pouco tempo na SEEL, menos de dois
anos, Magela se diz impressionado com a
extrema competência da equipe de obras
para planejar bem, se prover de boa logística e executar com precisão um trabalho.

Fotos: Thinn Stock Images

obras SEEL

“Sem dúvida, isto consolida a confiança de
um cliente exigente como a Light”, observa
ele. Sob a responsabilidade do engenheiro Cristiano Ramos, Magela e uma equipe
com 45 colaboradores atuam de sol a sol
utilizando escavadeira, rolo compactador e
trator de esteiro, com o suporte de balsa,
mas munidos, sobretudo, de muito comprometimento ao trabalho em equipe e
aos objetivos da obra.

Trabalho de grampeamento
de solo na Erosão 22

Obra 738 – São Gonçalo (RJ)

Fotos: Reginaldo da Silva

A primeira obra para a Caixa Econômica

Precisa de uma grana extra para pagar
dívidas, completar a reforma da sua casa
ou mesmo realizar um sonho? Se conseguir se planejar, poderá ganhar dinheiro
investindo quase nada. Pegue uma folha
de papel ou uma tela de computador e
escreva duas ou três coisas as quais você
goste muito de fazer, fora do seu trabalho usual na SEEL. Só como exemplo, se
escreveu que adora trabalhos manuais,
cachorros e crianças, itens muito citados
em nossas entrevistas, vamos listar apenas quatro “trabalhos extras” (existem
muitos outros) que você pode executar
com prazer.
“Pau-Pra-Toda-Obra Free Lancer” –
Acredite, muitos donos de casa não sabem sequer consertar pia, mexer em fiação, instalar chuveiro, consertar a descarga, menos ainda realizar pequenas obras

necessárias. Se você tem um kit caseiro
completo de ferramentas, tempo e boa
vontade, muitos vizinhos precisarão da
sua ajuda. E se, além de habilidades domésticas, entender de mecânica de carro,
o dindin fica bem mais polpudo.
“Serviços de Costuras” – Com uma
máquina de costura em casa os serviços
de reparos e transformações de roupas
podem encher o seu caixa. Na crise tem
se multiplicado o número de pessoas que
fazem quebra-galhos com o que podem.
E você ainda pode ter como clientes, lavandarias, estilistas, fabricantes de uniformes, entre outros.
“Festas de Crianças” – Se além das
suas, você ama todas as outras crianças e
tem muita criatividade pode investir em
planejar, decorar, providenciar comida e
fotografar festas de criança. A questão
aqui é um custo inicial para se divulgar
pela internet, cartazes e entre amigos
e vizinhos. Depois tem que pesquisar e
listar fornecedores de decoração, comida, brinquedos e acessórios, batalhando
para obter deles promoções.
“Cuidadores de Cães” – Muitas são as
famílias, sobretudo no verão que viajam
e não podem levar seus adoráveis cães.
Se você mora em casa, tem tempo e curte muito o mundo canino, vale a pena
ganhar um extra como cuidador de cão.

Fotos: Divulgação

çou a executar uma obra de contenção e
reforço dos muros. As duas fotos desta
matéria mostram a cortina de 55,80m,
com área de 222 m² do Trecho 2 do Bela
Vida I já concluída, onde foram executadas 50 estacas raiz com profundidades
variando entre três e quatro metros.
O projeto do Trecho 1 precisou ser
refeito, após paralisação. Uma equipe
com 30 colaboradores está trabalhando,

Importante destacar que para estes
quatro e todos os outros trabalhos extras, você precisa ter:
• Um caderninho (ou arquivo em computador) com a lista de todos os seus
clientes (com telefones e e-mails)
• Uma divulgação diversificada do serviço
– facebook, whatsApp, o famoso cartazinho em colégio e padaria, filipeta e o bom
e velho boca a boca com a vizinhança
• Parte, apenas uma parte do seu tempo extra. Nunca deixe de curtir a família
e, também, seu tempo de descanso.
• Disposição e paixão para fazer sempre
do seu trabalho, qualquer que seja ele,
único e especial.

RESPONSABILIDADE SOCIAL / SORRISOS SEM IDADE

SEEL entrega doações em dois asilos

Erguidos entre os anos de 2009 e 2011
no bairro Arsenal, periferia de São Gonçalo (RJ), os Condomínios Bela Vida I e
Bela Vida II, conjunto residencial que fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida, tinham trechos de seus muros
com trincas e sérias ameaças de desabamento. Em agosto do ano passado a SEEL
venceu licitação e, sob a coordenação do
engenheiro Paulo Roberto Gama, come-

Esse, digamos, trabalho extra, tem crescido muito ultimamente. Tome apenas cuidado para saber lidar com todas as raças
as quais se propõem.

desde janeiro, para erguer nova cortina
atirantada de 98m, com área de 490 m²
em frente aos blocos 5, 6, 7 e 8. “Nessa cortina serão mais 50 estacas com
profundidade bem variável, entre 3m e
10m, e o nosso maior desafio será o de
executar tudo com o maior nível possível
de segurança”, destaca Reginaldo da Silva, Técnico de Edificações da Obra 738.
Como explica o engenheiro Paulo Roberto, este trecho levará um pouco mais de
tempo para ser concluído – previsão é
para meados de março – pois, de acordo com o desenho do projeto, “o muro
será construído de cima para baixo, com
acréscimo de concreto”.

SEEL no asilo Amor Maior
em Jardim Primavera

No final de 2016 os coSEEL no asilo
Maturidade
laboradores da SEEL reuno Méier
niram roupas usadas, 56
kits de higiene pessoal e
seis cestas de natal para
serem doadas aos asilos
Amor Maior (em Jardim
Primavera) e Maturidade
(no Méier). Marilia Gabriela Olimpio (DP), Marcielli
Leiber (QSMS) e o motorista Marcos Aurélio foram, no dia 14 de dezembro, aos dois
asilos realizar a entrega. “Nos tocou muito forte no coração
vermos pessoas tão felizes ao receber tão pouco”, emociona-se Marília. “Quando pensamos que temos algum problema, nós os esquecemos ali, ao ver idosos sorrirem ao receber
sabonetes, chinelos e desodorantes; é muito gratificante poder proporcionar muito com pouco”, diz Marcielli.
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E PARA PASSEAR...

Sua voz tem vez na
Pesquisa de Clima SEEL
Em dezembro e janeiro
todos os nossos colaboradores
das obras responderam à Pesquisa de Clima, com anonimato
garantido nas respostas. Ainda
em janeiro as opiniões e sugestões foram analisadas e agora, em fevereiro, está sendo elaborado o Plano de Ação
da SEEL. O objetivo e a preocupação maior
da empresa é investir em melhorar cada vez
mais o prazer e a satisfação de cada colabo-

rador em realizar o seu trabalho. “A opinião de cada um está sendo muito importante para definirmos ações cujos frutos já
serão visíveis em março; mas temos também ações que ainda levarão mais tempo
para serem aplicadas durante este ano de
2017”, revela Fábio Dias, Diretor da SEEL.
Quais ações serão estas? Até o fechamento desta edição o Plano de Ação ainda estava sob construção, mas na próxima edição deste jornal teremos novidades.

TALENTO

Nota 10 para Thaiane Rebelo!
Thaiane junto a um dos elevadores do
saguão da Escola SESC – já concluído onde foi realizado um dos renivelamentos

Ao mesmo tempo em que completava seu
estágio na SEEL, Thaiane Rebelo apresentou,
dia 11 de janeiro, o seu TCC de Engenheria Civil, com Ênfase em Geotecnia, na UFRJ. Após
conversa com os diretores Paulo Henrique Dias
(PH) e Tiago Proto, ela optou por estudar sobre a Obra 727 do SESC-Barra. A motivação: a

curiosidade natural dos engenheiros por uma
obra de natureza atípica e rara que trata do
renivelamento e reforços de fundações. Com o
título “Estudo de Caso de Uma Obra de Reforço de Fundações e Renivelamento de Edifícios”
(jan-2016 – jan2017), Thaiane obteve da exigente banca formada por PH e pelos professores Fernando Danziger, Francisco Lopez e José
Luiz Couto, a nota máxima: 10! Surpreendeu
na jovem Thaiane, de 24 anos, a qualidade, não
apenas da pesquisa, mas do texto envolvente.
“Sempre gostei de Geotecnia e quando entrei
para a SEEL meu objetivo foi o de confirmar se
esse era o caminho a seguir. Está confirmado!”,
celebra Thaiane. Sobre a jovem Engenheira,
uma análise objetiva de Paulo Henrique Dias,
sócio-fundador da SEEL: “Considero-a com grande potencial profissional.”

Acqua Rio

Com 26 mil m2 de área construída e 4,5 milhões de litros de água, o AquaRio é o Maior
Aquário Marinho da América do Sul com 8 mil
animais de 350 espécies diferentes, incluindo
tubarões. Trata-se de passeio imperdível para
você levar a família. Funciona todos os dias
das 10h às 18h com ingressos a R$ 60 para
moradores ou pessoas nascidas no estado do
Rio e a R$ 40 para crianças de 3 a 11 anos, estudantes do Rio até 24 anos e maiores de 60
anos. Bilhetes podem ser adquiridos pelo site
http://www.aquariomarinhodorio.com.br/. O
Acqua Rio fica no final da Orla Prefeito Luiz
Paulo Conde, ao lado da praça Muhammad
Ali e bem em frente aos Armazéns 7 e 8. As
estações de metrô Cinelândia e Carioca têm
integração com o VLT. Você pega a Linha 1 no
sentido Rodoviária / Praia Formosa e salta na
estação Utopia AquaRio.

PARCERIA
UVA concede descontos à SEEL
Colaboradores SEEL e seus dependentes podem ter interessantes descontos percentuais nos
cursos de graduação presenciais e à distância da
Universidade Veiga de Almeida (UVA). Consulte o
RH da SEEL (rh@seel.com.br) para mais detalhes!
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