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ESPECIAL
RioSolidario de cara nova: AEERJ
entrega obra de recuperação da sede

Dirigentes da AEERJ, Luiz Fernando (dir.) e Francis (esq.) e do RioSolidario
Maria Lucia (2ª à dir.) e Liliana (2ª à esq.) o fim das obras

O ditado popular “a união faz a força” foi comprovado.
A AEERJ promoveu uma ação social com a parceria de 21
empresas associadas, que abraçaram a ideia em prol do
bem-estar social, com a obra de restauração da sede do
RioSolidario - projeto que vem beneficiando vítimas de
violência doméstica, crianças carentes e deficientes.
No dia 21 de julho de 2016, a AEERJ entregou à
presidente da instituição e primeira-dama Maria Lucia Horta
Jardim e à diretora Liliana Pinelli as obras de recuperação da
sede da ONG RioSolidario, na Travessa Euricles de Matos, nº
17, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O prédio da instituição,
de quatro andares e 780 m2, foi todo recuperado.
A reforma englobou reparos e serviços gerais na parte
externa e interna do prédio. O RioSolidario agora tem seu
espaço - localizado na Zona Sul carioca - novo e agradável,
para que os funcionários, colaboradores e beneficiários do
projeto, que estão por trás de todas estas boas ações, possam
atuar com mais conforto.

Na ocasião, Maria Lucia descerrou a placa comemorativa
com o nome das 21 empresas que contribuíram para
a execução das obras de reforma da instituição. Luiz
Fernando agradeceu mais essa oportunidade de participar
de uma ação social e reafirmou sua intenção em continuar a
parceria em 2017.
Ao final do evento Maria Lucia, ressaltou aos dirigentes
e representantes das empresas associadas, funcionários e
parceiros do RioSolidario, que também estavam presentes na
cerimônia, a grande dificuldade da instituição em conseguir
parcerias e agradeceu profundamente a ação da AEERJ e de
seus associados. “Arrumar a nossa sede seria impossível sem a
ajuda da AEERJ e de seus associados”, concluiu.

“Arrumar a nossa sede seria
impossível sem a ajuda da AEERJ
e de seus associados”

Um pouco da
história da AEERJ
A AEERJ - Associação das
Empresas de Engenharia do Rio
de Janeiro - AEERJ, reúne 180
construtoras de obras públicas, das
quais 81% são pequenas e médias
empresas. A entidade trabalha há
mais de 40 anos, em defesa das
construtoras de obras no Estado do
Rio de Janeiro, perante os poderes
municipal, estadual e federal com
o objetivo de consolidar um grupo
forte de empresas de engenharia
do estado.
A associação é reconhecida
por sua ampla representatividade
frente às entidades de classe e
tem assento cativo no Fórum
Permanente de Desenvolvimento
Estratégico do Estado do Rio de
Janeiro Jornalista Roberto Marinho,
no Conselho de Infraestrutura
da Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro (Firjan) e na
Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC).
Em 2013, o estatuto da entidade
passou por adaptações, quando
foi criado um Conselho Consultivo,
formado por representantes
das empresas associadas, e
tendo como presidente, Francis
Bogossian. Criou-se também uma
diretoria executiva, constituída
por profissionais sem vínculo com
nenhuma empresa, sob coordenação
do presidente executivo, Luiz
Fernando Santos Reis.
A entidade participa
desde de 2014, com ações de
responsabilidade social em parceria
com o governo do Estado. Para
Luiz Fernando, as obras sociais
não param por aí, com certeza,
outros projetos serão firmados e
concretizados, estendendo a outros
poderes públicos.
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Diretora do RioSolidario, Liliana Pinelli assina Termo de Doação

Assinatura do Termo de
Doação com RioSolidario
A política de responsabilidade
de ação social da AEERJ teve
início em 2015, ano em que a
entidade completou 40 anos. A
ideia surgiu depois da parceria
entre a AEERJ e o Governo
do Estado do Rio quando, em
maio de 2014, as associadas
realizaram o “Mutirão AEERJ
Delegacia Legal”, reformando 13
delegacias do Estado às vésperas
da realização da Copa do Mundo.
Para reforçar o engajamento
da Associação em projetos
sociais, foi assinado no dia 03
de dezembro de 2015, o Termo
de Doação para recuperação

do prédio sede do RioSolidario,
situado na Travessa Eurícles de
Matos, nº 17, em Laranjeiras.
O documento foi firmado com
a primeira-dama do Estado Maria
Lucia Horta Jardim e Liliana Pinelli,
respectivamente presidente e
diretora do RioSolidario e com os
presidentes da AEERJ, do Conselho
Consultivo, Francis Bogossian e o
executivo, Luiz Fernando Santos
Reis, durante o coquetel de fim de
ano dos associados da entidade.
“Para lidar com todas as dificuldades
do dia a dia, temos o mantra - Como
fazer para dar certo? ”, completa a
presidente da instituição.

Prédio sede do RioSolidario já reformado

Gentileza gera gentileza. Assim
como o RioSolidario recebe auxílio,
ele o repassa. Criada há mais de 20
anos, a instituição cuida atualmente
de projetos como, por exemplo, o
“Autonomia Sim”, cujo objetivo é
conscientizar a sociedade, mobilizar
esforços governamentais e estimular
a independência de pessoas com
deficiência, colaborando para uma
sociedade e um mercado de trabalho
mais inclusivo.
A instituição, criada em 1995
como Fundação “Integração – Obra
Social do Rio de Janeiro”, pela
primeira-dama Celia Alencar, esposa
do então governador Marcello
Alencar, passou a se chamar
RioSolidario, a partir de 2007.
O RioSolidario é uma ONG que
funciona em parceria com o Governo
do Estado e a iniciativa privada,
com o objetivo de oferecer projetos
que busquem a melhoria de vida da
população por meio de parcerias com
empresas e instituições.

“O RioSolidario é uma
ONG que funciona
em parceria com o
Governo do Estado e a
iniciativa privada, com
o objetivo de oferecer
projetos que busquem
a melhoria de vida da
população”
São desenvolvidos programas
que criam oportunidades para
meninos e meninas de comunidades
carentes, como o “Futuro Agora” que
prepara os jovens para o mercado
de trabalho. A “Casa Abrigo Lar
da Mulher”, com foco em amparar,
proteger e fortalecer mulheres
vítimas de violência doméstica,
também é um dos projetos.

Desde o início a instituição busca
uma vida mais digna para todas
as pessoas, com ações focadas no
compromisso com a cidadania e
na construção de uma sociedade
igualitária e democrática. Entre os
principais compromissos estão a
educação, capacitação, oportunidade,
autonomia e fortalecimento.
A ONG não para por aí. Outros
projetos são coordenados pela
equipe, como as três creches
construídas com o apoio de empresas
parceiras e mantidas por meio de
convênios com a Prefeitura do Rio de
Janeiro e a Loteria do Estado do Rio
de Janeiro (Loterj), que recebem 700
crianças, diariamente.
O Banco de Jovens tem atualmente
4.200 cadastrados. O RioSolidario
conta com cerca de 1.000 instituições
parceiras que recebem suas doações,
além dos 600 alunos matriculados
em diversos cursos. Conheça os
projetos do RioSolidario no site www.
riosolidario.org.
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Associadas comemoram a entrega
das obras com a equipe do RioSolidario

Placa com o nome das
21 empresas associadas
que contribuíram para
realização das obras de
recuperação do prédio
sede do RioSolidario.
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