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DIA 7 DE ABRIL: DIA MUNDIAL DA SAÚDE

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS
MINDFULNESS: TÉCNICA PARA COMBATER O ESTRESSE
A SEAERJ recebeu, na última terça-feira (02/04), a instrutora
de Mindfulness, Bruna Andrade, para ministrar palestra acerca do tema
"Mindfulness como aliado ao combate do estresse". O presidente da casa, Haroldo Mattos de Lemos, iniciou o evento com breve discurso.
Para começar, Bruna levantou as razões de se praticar a meditação e explicou o que é o estresse em si. "No Brasil, quase 90% da população sofre de algum problema relacionado ao estresse. Na era da tecnologia, tudo tem afetado as condições mentais das pessoas. O estresse é caracterizado como alterações no organismo, que se manifestam de forma física
e mental. É a reação que o corpo tem ao ser condicionado a fatores externos desfavoráveis", explicou.
O Mindfulness é um conceito novo que se utiliza de técnicas antigas e
significa estar presente naquele momento, sem distrações. É uma forma
simples de meditar e trazer a "atenção plena" que ajuda a reduzir o fluxo de pensamentos indisciplinados e intensos. Bruna também destacou o
que NÃO corresponde à técnica do mindfulness: "NÃO é religião, nem
tentativa de parar os pensamentos ou tentativa de fugir dos problemas.
Muito menos uma pílula mágica de solução. No cenário caótico dos dias
atuais, a mente das pessoas anda muito "cheia" e pouco atenta. Muitas
situações e problemas ao mesmo tempo deixam atenção mínima para
cada uma delas".
Pesquisas sobre meditação, nas últimas décadas, demonstram que a
meditação produz uma vasta gama de benefícios para o corpo e mente, sendo recentemente comprovado que pode reduzir o hormônio do
estresse.
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A palestrante explicou como se pratica o mindfulness e fez um
exercício rápido de cinco minutos de concentração e respiração
com os presentes. Logo após a palestra, respondeu perguntas
da plateia e recebeu das mãos do presidente da entidade o certificado de reconhecimento.
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Este texto abaixo foi referendado na última reunião da Comissão
de Mobilização do Município, como uma pequena contribuição ao debate sobre a reforma da previdência que está sendo travado em todo o país, e que interessa muito de perto aos associados da SEAERJ em particular e a todo o funcionalismo público de maneira geral.

UMA PEQUENA COLABORAÇÃO NO DEBATE SOBRE A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Na última reunião do Conselho Diretor da SEAERJ, realizada na quarta-feira, dia
13/03, foi iniciado uma discussão sobre este tema que, caso seja aprovada esta reforma, terá uma grande repercussão negativa na vida do funcionalismo.
Esta reforma além de aumentar a idade de aposentadoria, aumentar alíquotas
de contribuição, reduzir benefícios previdenciários, reduzir valores de pensões e aposentadorias, para citar apenas algumas mudanças, ela pretende “rasgar a constituição”,
ao retirar estas regras da constituição e fazer com que sejam alteradas por lei complementar, que exige um quórum de aprovação muito inferior (metade mais um) aos 3/5
previstos nas alterações constitucionais.
Vejamos então quais seriam algumas destas mudanças já anunciadas pelo governo, na proposta enviada para o congresso:
1) Tirar da Constituição todos os Regimes Próprios de Previdência
(RPPs) dos funcionários públicos federais, estaduais e municipais, jogando suas regras para “lei complementar de iniciativa do Poder Executivo federal” (PEC
nº 6, p. 2).
2) Tirar da Constituição todo o Regime Geral da Previdência Social
(RGPS) dos empregados do setor privado, jogando-o para lei complementar
(idem, p. 10).
3) Tirar da Constituição e jogar para lei complementar todos os critérios
de idade mínima para aposentadoria dos funcionários públicos (idem, p. 3).
4) Tirar da Constituição e jogar para lei complementar todos os critérios
de idade mínima do Regime Geral, isto é, para a aposentadoria dos empregados no setor privado (idem, p. 10).
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5) Tirar da Constituição e jogar para lei complementar, no Regime Geral,
o estabelecimento:
a) do “tempo de contribuição, carência e limites mínimo e máximo do valor
dos benefícios”;
b) das “regras de cálculo e de reajustamento dos benefícios”;
c) dos “limites mínimo e máximo do salário de contribuição”;
d) dos critérios para “atualização dos salários de contribuição e remunerações utilizados para obtenção do valor dos benefícios”;
e) dos “requisitos necessários para enquadramento dos dependentes, o
tempo de duração da pensão por morte e das cotas por dependentes”;
f) das “regras e condições para acumulação de benefícios”;
g) do “sistema especial para atender aos trabalhadores de baixa renda”;
h) dos “critérios pelos quais a idade mínima será majorada quando houver aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira”.
Sobrevida é como se chama o tempo a mais que vive alguém acometido
por uma doença fatal. Na reforma de Guedes, a vida e a expectativa de vida
deixaram de existir. Existe apenas a expectativa de sobrevida, ou seja, a expectativa da morte.
6) Tirar da Constituição a própria definição do sistema de Previdência
dos funcionários públicos, ou seja, jogar para lei complementar a tentativa de
impor a famigerada “capitalização” aos servidores – isto é, o fim da responsabilidade da União, Estados e municípios pela Previdência de seus funcionários.
7) Tirar da Constituição, também, a definição do sistema de Previdência dos empregados no setor privado, jogando para lei complementar a imposição do regime de “capitalização” no lugar do Regime Geral da Previdência Social.
8) Tirar da Constituição e jogar para lei complementar as “normas gerais
de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares” (artigo 22, inciso XXI da atual Constituição).
9) Jogar para lei complementar o estabelecimento de “contribuições ordinárias e extraordinárias, cobradas dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas” (p. 6).
10) Jogar para lei complementar o aumento das “contribuições extraordinárias dos aposentados e dos pensionistas” (p. 7).
11) Jogar para lei complementar “a utilização de recursos do regime próprio
de previdência social para realização de despesas distintas do pagamento
dos benefícios previdenciários” (p. 7).
12) Jogar para lei complementar “os limites mínimo e máximo do salário de
contribuição” para a Previdência (p. 8).
E a retirada destes tópicos da constituição tem como objetivo principal facilitar a
transição para o regime de capitalização. Atualmente, nosso regime é de solidarieda4

de ou repartição, onde existe uma massa de recursos que servem para pagar as aposentadorias, pensões e benefícios, com aportes dos servidores ativos, inativos e pensionistas, do governo e do setor patronal (no caso do regime geral). Já no regime de capitalização, cada empregado ou servidor, irá contribuir para uma poupança individual,
sem contribuição patronal ou do governo, e ao se aposentar, receberá um valor mensal, de acordo com a sua poupança.
Segundo um recente levantamento da Organização Internacional do Trabalho – OIT,
mais de 30 países onde este regime foi implantado, mais de 2/3 deles tiveram que voltar atrás e reverter este processo. Entre os motivos estão a baixa capitalização conseguida, fazendo com que as aposentadorias ficassem muito abaixo do pretendido, além
das incertezas do mercado financeiro, com a insolvência das financeiras. Outro aspecto
bastante preocupante, será este período de transição, pois os atuais beneficiários do
sistema da previdência não terão mais o aporte daqueles que passarão para o regime
de capitalização, causando ai um grande buraco no sistema.
Um exemplo emblemático desta situação se encontra em nosso vizinho sulamericano, o Chile, pois este sistema implantado na década de 70, mostra que atualmente os aposentados recebem cerca de 1/3 do salário mínimo, gerando com isso uma grave
crise social no país, onde o índice de suicídio entre os idosos é um dos mais altos do planeta.

Portanto colegas, vamos nos mobilizar para barrar este desmonte da nossa previdência !!
Alberto Balassiano
Vice-presidente da SEAERJ
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Câmara Metropolitana realiza Encontro Técnico na
SEAERJ para a apresentação de soluções BIM para os
profissionais da Engenharia e Arquitetura Públicas
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 Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro – SEAERJ disponibilizou mais uma vez o seu auditório para a realização da 2ª Reunião Extraordinária do Comitê Gestor da Estratégia BIM-RJ, organizada pela Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro na última sexta-feira (29/03).

Nessa oportunidade, foi promovido o Encontro Técnico dos membros do Comitê Gestor e de servidores dos 31 (trinta e um) órgãos partícipes do Poder
Executivo Estadual com representantes da ABNT e das empresas GRAPHISOFT, AltoQi, Gryfus. O Encontrou contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas, atingindo o objetivo de proporcionar aos servidores estaduais troca de experiências, difusão do conhecimento da tecnologia BIM e
das implicações decorrentes dessa mudança de paradigma na gestão de projetos, assim como diagnosticar a existência dos softwares disponíveis no mercado que atendam às necessidades de Estratégia BIM RJ, promovendo um
maior conhecimento das tecnologias disponíveis pelos fabricantes de softwares.
“Estamos desenvolvendo um grande esforço no Comitê Gestor para disseminar o conhecimento disponível no mercado para gestores e técnicos, e ao
mesmo tempo para construção de nossos modelos de gestão na tecnologia
BIM” – Disse Darwin Magnus, Presidente do Comitê Gestor BIM RJ e Superintendente de Governança e Compliance da Câmara Metropolitana.
O Presidente da SEARJ, Haroldo Mattos de Lemos, participou do Encontro
como Presidente do Conselho Técnico da ABNT no Rio de Janeiro; primeiro
palestrante do dia, em seu discurso, ressaltou o papel da ABNT e explicou os
processos de elaboração de normas que, normalmente, são realizados com a
colaboração voluntária de especialistas.
Em seguida o Gustavo Carezzato, representante da Comissão de Estudo Especial de Modelagem de Informação da Construção da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT/CEE - 134), apresentou uma síntese das normas
referentes ao BIM; informou que a referida Comissão está reunindo esforços
para os estudos dos Grupos de Trabalho que objetivam a padronização e adequação das informações BIM à realidade brasileira e convidou representantes
da Estratégia BIM RJ para participar desses estudos. Atualmente são 6 os
Grupos de Trabalho na ABNT: GT Sistema de Classificação da Informação da
Construção, GT de Objetos BIM, GT de Infraestrutura BIM, GT de Processos
BIM, GT de Arquitetura de dados BIM e GT de Sistema de Gestão de Termos.
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Até o momento, o resultado dos estudos dos GTs “Classificação Elementos
BIM”, “Objetos BIM” e “Processo BIM” irão se transformar efetivamente em
normas técnicas para auxiliar a Estratégia BIM no âmbito nacional e estadual.
“O Estado do Rio de Janeiro passou a frente dos demais Estados do Brasil,
na criação do Decreto de disseminação da Estratégia BIM RJ” – Disse, Gustavo Carezzato, representante da ABNT/CEE – 134 e Diretor Geral da Graphisoft
Outro tema que se sobressaiu no Encontro Técnico foi a hierarquia da importância na implementação BIM. Rodrigo Koerich, representante da AltoQi, ressaltou que o software é a menor parte do processo quando o órgão decide migrar do sistema CAD para a tecnologia BIM. Compartilhou que suas experiências dentro e fora do Brasil nos últimos anos revelaram que o erro começa
quando a instituição inicia a transição através da escolha do software e da contratação de treinamento. Pois, quando se está acostumado a trabalhar com
projetos 2D, aprender a modelar na plataforma 3D não transforma o projeto em
BIM, apenas o deixa em 3D. O que concretiza essa transição é a mudança de
paradigma, que começa na criação de um planejamento e na preparação que
exige a participação dos gestores, equipe de projetos, fornecedores e de todos
os stakeholders que puderem ser envolvidos no processo.
"Entender e mapear o processo (de migração), e então escolher a ferramenta
que atenda aos requisitos é o ponto crucial" - Disse, Rodrigo Koerich, em relação a implementação do BIM.
É necessário um mapeamento para mostrar onde cada órgão está, sua realidade em projetos e para onde almeja ir. Realizar essa avaliação é extremamente importante, pois essa migração não acontece com rapidez. O tempo médio de
implementação BIM é de 12 meses, entretanto quanto mais longe decide-se ir,
mais tempo e preparação serão necessários.
Na segunda parte do evento, as empresas se uniram para realizar uma oficina
de demonstração da utilização do BIM no fluxo de trabalho. Os representantes
de cada empresa desempenharam um papel correspondente à sua solução BIM
nas disciplinas de arquitetura, estrutura e instalações, bem como na elaboração
de orçamento e cronogramas. Todas essas disciplinas foram trabalhadas com o
OpenBIM, que promove um alto nível conversação, favorecendo a gestão do fluxo de trabalho desenvolvido pela as equipes, a interoperabilidade e a transparência.
“É muito importante que os gestores e técnicos públicos tenham conhecimento
dos diferenciais das soluções BIM existentes no mercado e como essas se adequam as necessidades do órgão. Esses encontros técnicos incentivam a concorrência de mercado, o que beneficia os futuros consumidores, consequentemente o OpenBIM, e atinge o objetivo do Decreto 46.471/18 de 2018." - Ana
Paula Masiero, Organizadora do evento, Engenheira da Câmara Metropolitana e
Conselheira da SEAERJ e do CREA-RJ.
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Ao final do Encontro Técnico, os organizadores agradeceram aos palestrantes
pela elevada qualidade do conteúdo oferecido, à SEAERJ por apoiar a Estratégia BIM-RJ e aos membros e convidados do Comitê Gestor da Estratégia pela
contribuição diária nos avanços dessa implementação.
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CALENDÁRIO ELEITORAL SEAERJ
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Colega, indique novos sócios.
somos mais FORTES!

Ao preencher a ART do CREA RJ

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".
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Prezado Associado
Receba o
por WhatsApp no seu celular.

Cadastre-se no WhatsApp da
Ligue: (21) 97166-6834

PREZADO COLEGA
Como já é do seu conhecimento,
a nossa SEAERJ está passando por
momento financeiro muito difícil
com a crise que se instalou, nos
últimos anos, em nosso País.
Uma das maneiras de você ajudar
a SEAERJ, é almoçar com mais frequência em nosso restaurante.
A comida é do tipo caseiro e muito saborosa, como você já sabe.
Venha, ajude-nos a reerguer a
SEAERJ.

11 de abril
Das 19:00h às 23:00h

Traga seus colegas de trabalho.

A SEAERJ AGRADECE
Colega, indique novos sócios.
somos mais FORTES!

Ao preencher a ART do CREA RJ

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".
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