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RESULTADO ELEIÇÕES SEAERJ

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS

ELEIÇÕES SEAERJ BIÊNIO 2019/2021
A SEAERJ tem nova diretoria eleita, com Alberto Balassiano na presidência
e Marguerita Abdalla na vice-presidência. As eleições gerais do biênio
2019/2021 foram realizadas na última quarta-feira (12/06), quando também
foram escolhidos os 31 conselheiros da entidade, com o registro de 303 votantes.
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Já no centro cultural, com a participação de 76 votantes, foram referendados os conselheiros que se uniram em chapa única.
O primeiro eleitor a registrar seu voto foi o presidente da comissão eleitoral
de 2019, Paulo Terra. Representantes das duas chapas concorrentes estiveram presentes ao pleito, já que "a boca de urna foi permitida", acompanhando todo o processo.
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A sede da SEAERJ ficou lotada boa parte do dia, entre 9h e 19h, para escolherem seus representantes e foi grande a movimentação para acompanhar
a apuração dos votos.
A chapa 1 foi campeã com 179 votos, contra 121 da chapa 2. Na disputa pelo conselho diretor o candidato mais votado, com 171 votos foi Isabel Tostes. Ela agradeceu a confiança depositada novamente em sua gestão e destacou a atuação das mulheres na SEAERJ.
“Embora já tenha havido diversas presidentes mulheres, o lugar da mulher na engenharia e arquitetura ainda não é respeitado. Com uma posição quase que acessória. Temos que mudar isso.” Isabel Tostes
Isabel reitera que fará jus aos votos creditados a ela e chama todos a participar, de forma mais ativa, na entidade.
“Eu sei que é complicado, mas vamos estar presentes na SEAERJ, não só
em época de eleições, mas todo o ano” Isabel Tostes
O novo presidente da entidade comentou sua vitória:
“agora não temos mais chapas, precisamos nos unir e lutar pelos servidores públicos”
Já Marguerita frisou o fato de os três primeiros conselheiros mais votados
serem mulheres:
“É muito importante esse protagonismo e deixar claro que vamos trabalhar muito. ”
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No centro cultural, a chapa de Carmem Lúcia Petraglia e Iba dos Santos foi
a vencedora. Carmem pretende realizar parcerias com instituições culturais,
a fim de promover eventos na SEAERJ sobre temas diversos da arquitetura e
engenharia, para assim atingir um público mais amplo no centro cultural.
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Multiplus e Imagem encerram o ciclo de palestras da Estratégia BIM-RJ
Sobre soluções BIM disponíveis no mercado
Na sexta-feira, dia 07 de junho, foi realizado o último Encontro Técnico da Estratégia BIM-RJ, previsto para o ano de 2019, com representantes da indústria de software. Organizado pela Câmara Metropolitana de Integração Governamental, o encontro aconteceu na Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (SEAERJ) e teve como palestrantes os representantes das empresas Multiplus e Imagem.
A Mulltiplus apresentou soluções BIM para a execução de projetos estruturais em concreto armado, misto, metálico e de madeira; de projetos de isolamento acústico e análises térmica e energética;
dimensionamento de instalações de esgoto e de águas pluviais; bem como, gerenciamento de projetos. Demostrou a função corretiva de um dos softwares, que evidencia possíveis erros no dimensionamento estrutural, sinalizando-os para o calculista que pode revisá-los e corrigi-los, conforme normas
técnicas atribuídas, antes mesmo de emitir o projeto, antecipando imprevistos na fase da obra.
Já a Imagem destinou sua palestra para a disseminação do conhecimento sobre a integração das
tecnologias GIS e BIM, mostrando-as como soluções cíclicas e complementares. Destacou que, nessa
integração, o GIS oferece informações de planejamento para que o BIM desenvolva o projeto, os dados obtidos através da construção com o BIM alimentam a base de dados GIS e a gestão do mesmo.
Ressaltou a função de coordenadas geográficas do projeto com sistema de informação inteligente,
permite que uma vez estabelecidas as coordenadas, são apresentadas características reais do local
em formato de imagens 3D e de informações qualitativas para a obra.
O 6º Encontro Técnico encerrou o ciclo de palestras atingindo o objetivo de auxiliar a identificação
dos softwares disponíveis no mercado que atendam às demandas de cada órgão partícipe, bem como
proporcionar aos servidores o conhecimento contínuo da tecnologia BIM, a troca de experiências e a
difusão das implicações decorrentes da mudança de paradigma que se vislumbra. No total, participaram dos Encontros Técnicos representantes da ABNT e de 12 empresas de tecnologia BIM, sendo elas:
AutoDesk, Graphisoft, AutoQi, Gryfus, Bentley, CadTec, VICO, Trimble, TQS, Orçafascio, Multiplus e
Imagem.
Nos próximos meses se faz necessário dar continuidade as reuniões técnicas, iniciar o mapeamento
de processos e fluxos de trabalho, firmar Acordos de Cooperação Técnicas, avaliar a necessidade de
revisão do Plano de Trabalho de 2019, atualizar e implementação seu cronograma de ações.
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11 de julho
Das 19:00h às 23:00h

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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