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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

22 de março, Dia Mundial da Água  
  

 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 239 

         Dia  22 de março de 2019 

RIO CAPITAL MUNDIAL DA ARQUITETURA 2020 

 

A SEAERJ recebeu na última terça-feira (19/03) os arquitetos Margareth Pereira, Lu-

cas Franco e Maria Isabel Tostes para uma palestra acerca do tema “Rio Capital Mundial 

da Arquitetura 2020”. Para começar, a arquiteta Isabel Tostes fez um panorama de co-

mo o Rio chegou a esse status e mostrou como as organizações responsáveis atuam. Os 

congressos da UIA (União Internacional dos Arquitetos) ocorrem a cada três anos em 

diferentes cidades do mundo desde sua criação após a segunda guerra. Esse ano pela 

primeira vez uma cidade recebeu nomeação de capital mundial da arquitetura e irá se-

diar o evento. Entre 19 e 23 de Julho de 2020 o Rio de Janeiro irá receber o 27° con-

gresso internacional mundial.  

O arquiteto Felipe Franco comentou como o Rio recebeu sua nomeação e lembrou 

dos desafios existentes para tal. Declarou que a escolha se dá não apenas por beleza 

natural, mas sim pelo momento de cada local. Projetos e acontecimentos relevantes 

que ajudam no reconhecimento. Já Margareth ressaltou o compromisso da UIA diante 

do evento e relembrou as belezas da cidade e quem ajudou a construí-las.  

Por fim, houve um debate sobre como a SEAERJ pode se engajar para esse evento e o 

compromisso de uma parceria de colaboração. Os três palestrantes receberam certifi-

cados dados pelo presidente da SEAERJ Haroldo Mattos de Lemos.  
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1ª Reunião Extraordinária do Comitê Gestor da 

Estratégia BIM RJ 

 

Em apoio às ações da Estratégia de Disseminação do Building Information Modelling 

no Estado do Rio de Janeiro - Estratégia BIM RJ, a Sociedade dos Engenheiros e Arquite-

tos do Estado do Rio de Janeiro – SEAERJ disponibiliza sua sede para a realização de Reu-

niões Extraordinárias do Comitê Gestor da Estratégia BIM RJ composto por representan-

tes de 31 (trinta e um) órgãos do Poder Executivo Estadual. 

A 1ª Reunião Extraordinária, organizada pela Câmara Metropolitana de Integração 

Governamental do Estado do Rio de Janeiro, foi realizada na última sexta-feira (15/03) e 

contou com cerca de 90 participantes. A parte da manhã foi destinada ao Encontro Téc-

nico do Comitê Gestor e de técnico e gestores dos órgãos partícipes da Estratégia BIM RJ 

com representantes da indústria de softwares - Autodesk; na parte da tarde a reunião 

foi exclusiva ao Comitê para suas deliberações.  

Na abertura, o Diretor da Câmara Metropolitana, Eng. Luiz Fernando Panelli destacou 

que “O avanço da Estratégia BIM RJ é de extrema importância para o Governo do Esta-

do, pois esse sistema não se limita apenas a uma tecnologia é, sobretudo, uma ferra-

menta de compliance. Ajudará muito o governo a dar transparência à gestão e economi-

cidade aos seus processos, um conjunto de benefícios imprescindíveis para esse mo-

mento do Brasil.”  

Ana Paula Masiero, Engenheira da Câmara, responsável pela organização do evento e 

Conselheira da SEAERJ, destacou que “A realização de Encontros Técnicos com segmen-

to da indústria de software está prevista no Plano de Trabalho da Estratégia BIM RJ para 

2019 e visa auxiliar o diagnóstico dos softwares disponíveis no mercado que atendam às 

necessidades do governo do Estado, bem como proporcione aos servidores o conheci-

mento contínuo da tecnologia BIM, a troca de experiências e difusão da mudança de pa-

radigma que se vislumbra. Portanto, os principais representantes estão sendo contacta-

dos para que apresentem suas soluções BIM ao Comitê, sendo que para o dia 29 de 

março já está agendado um Encontro Técnico com representantes da ABNT, GRA-

PHISOFT, AltoQi e Gryfus.” 
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Durante o Encontro Técnico foram apresentadas soluções BIM da Autodesk, através 

do aprofundamento de temas envolvendo transparência, comunicação e transferência 

do conhecimento; planejamento e fiscalização de obra; infraestrutura e integração GIS; 

compatibilização entre projeto arquitetônico, estrutural e de disciplinas complementa-

res; integração multidisciplinar - 4D – 5D; gestão do patrimônio e retorno do investi-

mento e; cases governamentais do Brasil e do exterior. Os participantes do Encontro 

Técnico demostraram grande entusiasmo com as aplicações apresentadas que possibi-

litarão uma maior eficiência, redução de custos e prazos nas obras públicas. 

O Presidente do IEEA, Alexandre Bickel Leite, registrou que “Meu primeiro contato 

com software em BIM foi na iniciativa privada, em meados da década de 90. Estou no 

setor público há praticamente vinte anos, sempre exercendo atividades nos setores de 

projetos e obras. Como Coordenador de Projetos, sentia a necessidade de uma tecno-

logia que, além de otimizar os serviços realizados, pudesse trazer melhor qualidade e 

resultados ao produto final. Tinha uma expectativa quanto ao uso do BIM no Governo 

Estadual e, para minha surpresa, quando cheguei ao IEEA, encontrei um material da 

Estratégia BIM sobre minha mesa. Refleti e percebi que esse é o caminho. Um caminho 

sem volta, mas para o melhor! Hoje estamos engatinhando, mas em breve daremos 

grandes passos.” 
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Alerta a população do Rio 
  

A cerca de uma semana tomamos conhecimento de uma demissão 
em massa na CEDAE, de mais de 50 profissionais, sendo sua grande 
maioria de Engenheiros, com experiência de mais de 25 anos, que 
foram demitidos sumariamente, sem justificativa, colocando em ris-
co a boa prestação dos serviços à sociedade, é no mínimo estranho 
e de difícil compreensão o real motivo deste absurdo. 
Repudiamos este ato e damos todo apoio necessário para reversão 

desta situação, para garantir a operação e manutenção do sistema 

de saneamento da CEDAE, na qualidade dos serviços prestados, evi-

tando ruptura do sistema e proliferação de doenças hídricas.   
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LIXO PLÁSTICO 
 

Por Regina Ramos 

 

A WWF- Brasil é uma associação não-governamental brasileira, apartidária e sem fins lucrativos, 

integrada à Rede  WWF (Fundo Mundial para a Natureza), que trabalha em defesa da vida, com o pro-

pósito de mudar a atual trajetória de degradação socioambiental. 

Segundo estudos desta Associação, o Brasil é  4º país do mundo que mais gera lixo plástico, fi-

cando atrás apenas dos estados Unidos, China e India. O volume de plástico que vaza para os oceanos 

é de aproximadamente 10 milhões de toneladas por ano, sendo que o brasileiro produz, em média, 

aproximadamente 1 kg de lixo plástico a cada semana. O Brasil recicla apenas 1,28% do total produzi-

do, bem abaixo da média global de reciclagem plástica que é de 9%.  

De acordo com dados do Banco Mundial, no Brasil, em 2016, foram produzidas 11,3 milhões de 

toneladas de lixo plástico e mais de 10,3 milhões foram coletadas. Do total coletado, apenas 145 mil 

toneladas (1,28%) são efetivamente recicladas. O destino final do plástico final produzido é estarrece-

dor: 7,7 milhões de toneladas de plástico são lançados nos aterros sanitários e os outros 2,4 milhões 

de toneladas são descartados de forma irregular, sem qualquer tipo de tratamento, em lixões a céu 

aberto, causando grande impacto negativo na natureza. 

O estudo do WWF aponta algumas propostas como soluções:  

Cada produtor ser responsável pela sua produção de plástico – é necessário haver mecanismos 

que garanta que o preço do plástico virgem reflita seu impacto negativo na natureza e para a socieda-

de, incentivando assim o emprego de materiais alternativos e reutilizados; 

Zero vazamento de plásticos no oceano – a responsabilidade pelo descarte correto seria das 

empresas produtoras de plástico e não apenas do consumidor; 

Reuso e reciclagem serem base para o uso de plástico – as empresas produtoras do plástico 

participem do sistema de separação, ampliando a chance de reuso; 

Substituir o uso de plástico vigem por materiais reciclados – melhorar a qualidade do plástico 

para uso secundário, cabendo às empresas produtoras a responsabilidade por soluções. 

Cabe destacar que o plástico demora, aproximadamente, 400 anos para se decompor plenamen-

te na natureza!  

Vamos refletir! Vamos colaborar diminuindo nosso consumo e a geração de resíduos! O planeta 

agradece! 
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CURSOS EM PARCERIA COM O CREA/RJ 
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CALENDÁRIO ELEITORAL SEAERJ 
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ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais             

informações em “ART e Acervo Técnico". 

Colega, indique novos sócios. 

  somos  mais  FORTES! 
Ao preencher a ART  do CREA RJ 

11 de abril 
Das 19:00h às 23:00h 

 
Prezado Associado                                       

 

 

Receba   o                                                                          

 

por WhatsApp  no seu celular.  

Cadastre-se no WhatsApp  da        

Ligue:  (21) 97166-6834 

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

