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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

30 DE MAIO: DIA DO GEÓLOGO 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 249 

         Dia 31 de maio de  2019 

 

SEAERJ sedia mais um Encontro Técnico da Estratégia BIM-RJ 

O Comitê Gestor da Estratégia BIM-RJ recebeu, na última sexta-feira (24/05), na Soci-

edade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (SEAERJ), as empresas 

Orçasfacio, TQS e Trimble para o 4ª Encontro Técnico promovido pela Câmara Metropo-

litana de Integração Governamental do Estado Rio de Janeiro. 

 

O evento teve seu início marcado pelas apresentações das soluções BIM da Orçafas-

cio e TQS.  O palestrante, Engº Dionísio Augusto Americano de Neves e Souza, projetista 

e usuário da tecnologia de ambas empresas, apresentou as ferramentas da Orçafascio 

para a extração de quantitativos e execução de orçamentos e da TQS para desenvolvi-

mento de projetos estruturais, destacando a interoperabilidade entre a TQS e os princi-

pais softwares de modelagem arquitetônica. 

 

A empresa Trimble apresentou algumas de suas soluções BIM e cases de sucesso. 

Dentre as apresentações realizadas destaca-se o escaneamento a laser que permite a 

captura de dados com condições construtivas para análises, modelagem e resultados 

precisos; controladores de equipamentos pesados utilizados em obras de terraplena-

gem e pavimentação; sistemas que realizam integração de forma sequenciada das eta-

pas da construção e; softwares para a projeção e alinhamento de traçados rodoviários e 

ferroviários,  considerando as restrições ambiental e socias configuradas pelo projetista 
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e gerando estimativa de custos. 

 

"Apesar dos softwares serem inovadores e eficazes, as soluções apresentadas não 

substituem o engenheiro/usuário por um clique. A capacidade de atingir resultados 

que integram multicritério requer profissionais capacitados para podermos usufruir de 

resultados assertivos." - Eng. Bruna Rodrigues da Trimble 
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A SEAERJ recebeu em 13/05/2019 a Carta-Resposta da Secretaria Geral da Mesa do 

Senado Federal, transcrita abaixo, acusando o recebimento de seu  Ofício de  nº 

142/2019 que reiterou o Of. de nº  501/2017 que  apresentou a  MOÇÃO DA SEAERJ 

Pela Aprovação do PLC 13/2013. 

 

Informou o Secretário Geral que o Ofício da SEAERJ foi remetido para a Secretaria 

Legislativa para juntada à tramitação do PLC 13/2013.   E na consulta feita no link de 

acompanhamento legislativo no Senado, já se constata que o novo Ofício da SEAERJ foi 

anexado em 15/05/19 ao expediente da tramitação do PLC 13 e que o mesmo se en-

contra pronto desde 16/05/19, aguardando a inclusão na Ordem do Dia para a delibe-

ração do plenário do Senado. 

 

Em desdobramento da Campanha pela Aprovação do PLC 13/2013, informa o Con-

selheiro Alberto Lemos, autor da MOÇÃO aprovada pelo Conselho Diretor, que a 

“Comissão de Mobilização da SEAERJ” prossegue buscando os contatos junto à Banca-

da de Senadores do RJ, para firmar o apoio dos parlamentares pela inclusão do PLC 

13/2013  na ordem do dia, bem como para o compromisso  do voto para a sua aprova-

ção. 

 

Publicação da Carta - Resposta do SENADO 

Publicação das duas Fotos mostrando a juntada dos Ofícios da SEAERJ no PLC 
13/2013 

Publicação do Ofício nº 142/2019 ou do DOC – Ofício-20190412 
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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 

13 de junho 
Das 19:00h às 23:00h 

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

