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Todos nós, homens e mu-
lheres, queremos viver em 
um País melhor. Em nosso 
dia a dia, nos dedicamos 
para que as pessoas ao 
nosso redor sejam felizes e 
possam seguir suas vidas 
da melhor maneira possível. 
Para isso, não medimos 
esforços. 
Trabalhamos, estudamos, 
buscamos oportunidades 
para nós, nossos fi lhos e 
muitos ainda ajudam pa-
rentes, amigos e até desco-
nhecidos. Mas queremos e 
precisamos de mais. Preci-

samos de um País melhor. 
Pensar em um País melhor, 
é esperar por uma nação 
que dê oportunidades para 
que todos possam prospe-
rar e viver bem e seguros. 
Esse País dos sonhos não 
surge de uma hora para ou-
tra. O caminho é trabalhoso 
e por vezes desanimador. 
Assim como batalhamos 
diariamente para garantir 
qualidade de vida a nós e a 
quem nos cerca, temos que 
fazer o mesmo com o país 
em que vivemos. 
E se olharmos para o lado, 
veremos que não estamos 
sozinhos. A AREA , parcei-
ros e colaboradores, vem ao 
longo deste ano junto aos 
poderes Legislativo, Execu-
tivo e Judiciario, implemen-
tando politicas para que ao 
longo de anos vindouros 
possamos colher os frutos 
de um trabalho sério, pen-
sado para benefi ciar futu-
ramente nossa cidade com 

uma infraestrutura adequa-
da para os desafi os de um 
futuro cada vez mais exi-
gente em todos os quesitos, 
fortalecendo-se assim ainda 
nossa comunidade, nossa 
socidade e nosso País. 
Obrigado a todos que de 
uma forma ou de outra 
colaboraram com nossos 
pensamento e ações, na 
esperança de um futuro 
melhor, vamos engraxar as 
engrenagens e colocar 
o Brasil de volta no rumo 
que ele merece.
Um feliz Natal e produtivo 
Ano novo. Obrigado a todos 
que de uma forma ou de ou-
tra colaboraram com nossos 
pensamentos e ações,

PALAVRA DO PRESIDENTE

Pedro Alessandro Iughetti 
Presidente da AREA jaboticabal
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ria  - Eng. Civil - 2º Tesoureiro: Arthur Dória Guzzo – Arquiteto e Urbanista - Diretor Social: Dagmar Fernando Pupin- Eng. Agrônomo - Diretor de 
patrimônio: José Fernando Colucci Sagula – Arquiteto e Urbanista - Diretor De Assuntos Institucionais: Edson Aparecido Donadon – Eng. Civil

Expediente
O Informativo da AREA Jaboticabal é um

material de divulgação da Associação Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

de Jaboticabal, direcionado a seus associados.
Diagramação: 

      Criação & Desenvolvimento - 16 99193-4425
 Tiragem: 2.000 exemplares

Av. Carlos Berchieri, Nº300
Fone: 16.3203.1605

Facebook.com/areajaboticabal
www.areajaboticabal.org.br

assoeng@areajaboticabal.org.br

A R E A 
JABOTICABAL

SEJA NOSSO ASSOCIADO!
Esteja em um time vencedor e ganhe benefícios
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Fone: 16 3203-2382
www.race.eng.br

AREA EM AÇÃO
Palestras, workshop, feiras e eventos que estivemos presentes

Palestra sobre esgoto e águas pluviais 
aconteceu no dia 21 de setembro 
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II Semana da Engenharia de Produção
 aconteceu no dia 10 de setembro

Aconteceu na AREA a pa-
lestra “Soluções predial Ti-
gre: Esgoto e Águas Plu-
viais”
Realizado dia 21 e, ministra-
da por Helton Dino - Enge-
nheiro de Aplicação da Tigre 
S/A - Tubos e Conexões.
Este evento reuniu os pro-
fi ssionais da Construção 
Civil, onde tiveram a opor-
tunidade em sanar diversas 

dúvidas e compartilhar ex-
periências. “Foi uma noite 
incrível. Estou plenamente 
satisfeito”, comenta o Pre-
sidente da AREA - Enge-
nheiro Eletricista, Pedro 
Alessandro Iughetti.

O evento foi uma parce-
ria entre AREA e Faculda-
de São Luís. Realizada na 
AREA, palestras que fi ze-
ram parte da II Semana da 
Engenharia de Produção, 
da Faculdade São Luís. Na 
terça-feira (3/10), teve a pa-
lestra cujo assunto foi “O 
Gerenciamento de Proje-
tos: da expectativa à reali-
dade”, ministrada pela Prof. 
Me. Juliana Chinaglia. Já 
na quarta-feira (04/10) , foi 
discutido o tema “Desafi os 
Práticos na Implantação 
de um Sistema de Gestão 
Empresarial (MRP/ERP) - A 
arte da Paciência”, apresen-

tado pelo palestrante, o Enge-
nheiro José Carlos Cassiano. 
Em seguida, teve outra pales-
tra que tratava sobre “A ética 
nos dias de hoje”, ministrada 
pela Dra. Vitória Padilha. Nos 
dias 02 e 05 foram ofereci-
dos minicursos:  Introdução 
ao MS Project/ e Introdução/
Minitab. Na sexta (06/10,) 
foi realizada visita a linha de 
produção da empresa refrige-
rante Jaboti. Segundo o presi-
dente da AREA, o Engenheiro 
Eletricista - Pedro Alessandro 
Iughetti, “discutir assuntos re-
levantes entre universitários e 
profi ssionais foi uma experi-
ência incrível”, fi naliza.
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Encontro Tecnológico na AREA Jaboticabal 
aconteceu no dia 18 de setembro

Palestra sobre NBR 16280 é um sucesso 
aconteceu no dia 05 de dezembro

Realizou-se dia 18, na AREA 
um encontro tecnológico.
Cujo tema foi “Soluções Tec-
nológicas - Amanco Gás e 
Super CPVC”.
Este evento teve por fi nali-
dade, apresentação de pro-
dutos, trocar experiências 
sobre o mercado da constru-
ção civil, debatendo e ana-
lisando com profi ssionais 
especializados na área, as 
necessidades do mercado e 
identifi cando-as como pode 
ser supridas.
O evento contou com o apoio 

do CREA-SP e patrocínio 
da Casa do Encanador. 
“Esperamos em breve, re-
alizar novos eventos aos 
associados e não-asso-
ciados”, fi naliza o Presi-
dente da AREA, o Enge-
nheiro Eletricista, Pedro 
Alessandro Iughetti.

Evento atrai profi ssionais 
da engenharia, arquitetu-
ra e síndicos. Realizado 
na AREA Jaboticabal uma 
palestra ministrada pelo 
Engenheiro Marcio Per-
nambuco,  cujo tema foi 
“NBR 16280 – Reforma 
de imóveis”. O presiden-
te da AREA, o Engenhei-
ro Eletricista, Pedro Ales-
sandro Iughetti, realizou a 
abertura do evento, onde 
estiveram presentes os 
profi ssionais da engenha-
ria, arquitetura e síndicos. 
“Foi uma noite muito ba-

cana, onde todos os partici-
pantes puderam trocas ex-
periências e informações”, 
comenta Pedro.
O palestrante falou sobre a 
NBR 16280 e sua alteração, 
sobre a responsabilidade 
dos profi ssionais e dos sín-
dicos em obras/ reformas, 
bem como,  o preenchimen-
to da A.R.T - Anotação de 
Responsabilidade Técnica e 
o papel do CREA-SP na fi s-
calização.
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No dia 15 de dezembro de 
2017, o Sistema Confea/
Crea realizará as eleições 
para Presidentes do Confea 
e dos 27 Creas. Os eleitos 
exercerão mandato de 1º de 
janeiro de 2018 a 31 de de-
zembro de 2020.
Na mesma data, acontecerá 
a eleição dos diretores gerais 
e administrativos das Caixas 
de Assistência dos Profi s-
sionais dos Creas (Mútua), 
que cumprirão mandatos no 
mesmo período.

Eleições 2017 - Crea-SP / CONFEA / MÚTUA

Sessão Pública da 
Comissão Eleitoral
 Regional – CER/SP  

Fechamento das urnas 
eleitorais para as elei-
ções de 2017 no dia 
15 de dezembro de 

2017
04 e 05 de dezembro, 
das 9h às 16h na Av. 
Rebouças, 1028, 2º 

andar

contatos:
 cer2017@creasp.org.br
 O Setor de Protocolos 
da CER-SP funciona 

neste endereço: 
Local: Av. Rebouças, 

1028, térreo 
São Paulo/SP

Horário: das 8h30min 
às 11h30 e das 13h00 

às 16h30

A Associação Regional de 
Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Jaboticabal 
- AREA, promoveu na noite 
de sexta-feira (24) um jantar 
de confraternização de fi nal 
de ano aos seus associa-
dos, funcionários e colabo-
radores.
O Presidente da AREA, Eng. 
Pedro Alessandro Iughetti 
recepcionou os convidados 
e a o fi nal todos prestigiaram 
o Diretor da AREA, Arquite-
to e Urbanista Arthur Doria 
Guzzo que apresentou os 
trabalhos realizados pela 
AREA, sua participação em 
projetos, comissões de as-

CONFRATERNIZAÇÃO AREA
suntos relevantes para me-
lhorias do nosso município, 
incluindo alterações no Pla-
no Diretor. Ao fi nal, o diretor 
ressaltou a importância da 
participação dos profi ssio-
nais da AREA e a população 
em geral em assembléias e 
demais reuniões para me-
lhorias de nosso município.
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O que é ART?

Instituída pela Lei nº 6.496/77, 
a ART – Anotação de Respon-
sabilidade Técnica caracteriza 
legalmente os direitos e obriga-
ções entre profi ssionais do Sis-
tema Confea/Crea e contratan-
tes de seus serviços técnicos, 
além de determinar a respon-
sabilidade profi ssional.

Qual a importância da 
ART para o profi ssional?

A ART garante os direitos au-
torais ao profi ssional e o direito 
à remuneração como compro-
vante da execução do servi-
ço, comprova a existência de 
contrato entre as partes, defi ne 
os limites da responsabilidade 
técnica (civil e criminal), e com-
prova a experiência do profi s-
sional à medida que registra 
todas as atividades técnicas 
desempenhadas ao longo de 
sua carreira profi ssional.

COMUNICADO: 
ENCERRAREMOS NOSSAS ATIVIDADES NO DIA 18 DE DEZEMBRO 

2017. RETORNAREMOS NO DIA 03 DE JANEIRO 2018, ÀS 12H.



WIZARD
Rui Barbosa, 134, Centro - Jaboticabal-SP
32024772. Desconto diferenciado de 40% na 
matrícula e 23% nas mensalidades para asso-
ciados e dependentes da Conveniada. (válido 
até 04/09/2018) 

CNA JABOTICABAL
Rua Castro Alves, 1089 – Centro – Jabotica-
bal/SP (16) 32034092 30% de desconto para 
estágios infantis 25% de desconto para está-
gios básicos 20% de desconto para estágios 
intermediários 15% para estágios avançados
10% para estágios pós avançados Válidos 
somente para os cursos de inglês e espanhol 
ministrados na Unidade CNA Jaboticabal.

CIRUGIÃO DENTISTA 
CONSULTE OS VALORES PREFERENCIAIS
Av. Duque de Caxias nº 1035 - Centro - Jabo-
ticabal/SP - Tel: 16 – 32033271/ 16-91828919
 Dr. Marcelo Costa Cesar - CROSP 38850

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 
SAL DA VIDA

Av. 7 de setembro, 230 Telefone: 16 – 
32033464 Descontos Exclusivos: Produtos 
Manipulados têm 10% de desconto (Somen-
te Com Receita); Cosméticos, Homeopatias e 
Fitoterapicos têm 5% De Desconto; Produtos 
Industrializados Têm 5% De Desconto.

FARMÁCIA DERMO FLORA
Rua Santo André, nº 122 - Nova Jaboticabal
Tel: 16 – 32037005/32037001 Desconto para 
Associado AREA - 15%

NUTRIVIDA AGROPECUÁRIA
Avenida Paulino Braga, 680 – Aparecida
Tel: 16-32021596 Desconto para Associado 
AREA - 6%

FREE SIGNS
COMUNICAÇÃO VISUAL

Rua Rui Barbosa, 371 - CentroTel.: (16) 3203-
3861 / 9279-3507 | freesigns@terra.com.br 
Horário de atendimento: de 2ª a 6ª:  7h às 11h 
30 e 13h às 18h |    de Sábado: 8h às 12h 
30 Serviços: Digitalização (Escaneamento de 
A4 até A0) . Impressão (P/B e colorida em di-
versos formatos) Cópias (P/B e colorida em 
diversos formatos)  Ampliação e Redução de 
Imagens  Plotter de Recorte Desconto de 10% 
na tabela normal para associado AREA.

MICRO WAY – TECNOLOGIA COM 
LIBERDADE PARA PARENDER

Rua: 24 de maio, 577 – Centro 
Tel: 16-32044334 jaboticabal@microwaynet.
com.br. Oferece aos associados da AREA, to-
dos os cursos com preço fi xo em R$65,00 com 
material didático. (Promoção válida por tempo 
indeterminado).

UNISEB/FGV
Núcleo de Pós-Graduação

Desconto de 20% de desconto nos cursos. 

LAVAGEM ECOLÓGICA DE 
VEÍCULOS

Rua Manoel Martins Fontes, 960 - Colina Ver-
de - 16-92120804-96068799
OBSERVAÇÃO: Para lavagem de sofás, pol-
tronas e estofados em geral  favor agendar 
visita. (Executamos o serviço no local)
Buscamos e entregamos seu veículo com 
segurança OBSERVAÇÃO: Para lavagem de 
sofás, poltronas e estofados em geral  favor 
agendar visita. (Executamos o serviço no lo-
cal) Buscamos e entregamos seu veículo com 
segurança.

PREPARA CURSOS
Rua: Floriano Peixoto, 1.416 - Centro
(16) 32027343 Associado da AREA Jabotica-
bal tem descontos especiais 2 (dois) meses de 
curso GRÁTIS 50% de desconto na taxa de 
inscrição para qualquer outro curso de interes-
se Ajuda para encaminhamento ao mercado 
de trabalho Elaboração de currículo 20 cópias 
de currículo para encaminhamento às empre-
sas Cadastro na maio agência de empregos 
da cidade Avaliação do perfi l profi ssional com 
psicólogas especializadas Curso de orienta-
ção Profi ssional gratuito

ESPAÇO REN
Av. Vicente Palazzo, 240, Cidade Jardim (16) 
32033521 / 981146956 Estética e Designer 
Sobrancelha. Tratamentos estéticos/massa-
gens/ peeling facial/ cicatriz/ tratamento gor-
dura localizada e celulite com ultra som e lipo 
cavitação. Depilação. Designer Sobrancelha:
Visagismo / henna importada em 6 tonali-
dades/ tintura sobrancelha importada em 6 
tonalidades / tintura importada de cílios / ali-
samento sobrancelhas. Telefone 3203-3521 
/98114-6956 Av. Vicente Palazzo,240- Cidade 
Jardim - Jaboticabal Desconto diferenciado 
para associados da AREA Jaboticabal

PSICÓLOGA ANDELITA PEREIRA 
DE PAULA

Rua Santo André, 421 , Jaboticabal- SP
99616-8001 Psicóloga Clínica – 30% de 
desconto nas sessões de psicoterapia. Aten-
dimento Adulto e Infantil. Psicóloga Organi-
zacional – 15 % de descontos em palestras, 
recrutamento e treinamento.

PSICÓLOGO - OSWALDO J. A. 
INNOCENTE

Av. Capitão Alberto Mendes Jr., nº105 (Clí-
nica Pró-oral) (16) 991090898 (claro) e (16) 
997912507 (vivo) Email - oswaldo.innocente@
gmail.com Atendimento para adultos e adoles-
centes Benefícios - 25% de desconto por ses-
são psicoterapêutica.

JOVEM PAN NEWS 
JABOTICABAL

Rua Barão do Rio Branco, 858 – 3º andar, sala 
905 – Centro- Jaboticabal (16) 32035355
Desconto de 20% sobre o valor de um contrato 
para qualquer opção de veiculação de publi-
cidade.

AUTO POSTO SÃO JORGE
Rua Rui Barbosa, 427 Centro 16-32024702 
Desconto de 4% à vista ou no Cartão para As-
sociado da AREA. postocentraljaboticabal@
hotmail.com

CAVICCHIOLI VÍDEO 
PRODUÇÕES

Av. da Saudade, 477 Jaboticabal -SP 16 
2032811- 97018220 Filmagem Al Full Hd Alta 
Defi nição / Entregamos Em Blui Ray / video 
empresarial - locação de telão - casamentos - 
aniversários Desconto de 15% para pagamen-
to a vista 

UNIGÁS - DISTRIBUIDORA 
DE GÁS

Rua Fortunato Frascá, 481 - Jardim das Rosas 
- 3204-1278 / 99795-1278 Retirando no local, 
associados tem desconto especial. 

MULTI-TEC - COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS AGROPECUÁRIOS

 LTDA. ME
Av. Dr. Elias da Rocha Barros, 305 - Ponte 
Seca 3202-4877 | Fax: 3203-5533 | tec_mul-
ti@yahoo.com.br Desconto de 5% para todas 
as compras à vista em dinheiro. Preço à vista 
em todos os cartões. Fazemos parcelamentos.  

ESTUDIO DE DANÇA
32039717 (após as 13h) | WhatsApp (16) 
99797 4055 Facebook: Passo a passo Estu-
dio de Dança E-mail:  dancapassoapasso@
gmail.com Desconto de 10% em todos as 
modalidades de dança

QiSAT REDE EDUCACIONAL
 ON LINE

Compras através da Central de Inscrições pelo 
telefone: (48) 3332-5000, e-mail: qisat@qisat.
com.br Desconto para Associado AREA – 20% 
no valor normal da inscrição de curso QiSAT, 
com parcelamento mínimo de R$ 100,00 via 
cartão de crédito.

ACADEMIA SAÚDE TOTAL
R. Lions Internacional, nº 71, Jd. Tangará
16- 3202-4015/3202-4061Desconto para As-
sociado AREA - Isenção da taxa de matricula 
e 10 % de desconto na mensalidade, desconto 
esse não progressivo e não acumulativos, nos 
casos de descontos familiares, ou seja, só há 
a incidência de um tipo de desconto (10%) nos 
casos de famílias Valendo esse desconto ape-
nas para a unidade Matriz- Academia Saúde 
Total.

UNIODONTO
Praça Dr. Joaquim Batista, 34 – Centro
Atendimento: 16-32038500 Dep. Comercial: 
16 – 32026465 Desconto Associados AREA 
Jaboticabal www.uniodontodejaboticabal.com.
br R$49,90 (Individual) + R$ 20,00 taxa ins-
crição R$ 113,85 (Familiar) + R$ 30,00 taxa 
inscrição **90 dias de carência ***Plantão 24 
horas

ECO CAR
Av. Duque de Caxias, 05, Centro, Jabotica-
bal-SP 16-982128526 / 16- 996068799 CON-
VÊNIO LAVAGEM COMPLETA Motor / Cera  / 
Higienização interna Carro = 40,00;  CAMIO-
NETE = 50,00; MOTO = 15,00 CARTÃO FI-
DELIDADE -  4º LAVAGEM = 50% DE DES-
CONTO 

AUTO POSTO & AUTO CENTER
Praça do Café, 23, Aparecida 16-3203-9831
CONVÊNIO – “Grupo Trocaki”

AUTO POSTO & AUTO CENTER
* (Matriz) – Av. José da Costa, 1255
* (Filial) – Praça do Café, 23
* Trocaki (Auto Center) – Rua Monteiro Lo-
bato, 967 DESCONTO à Combustível: 3% (À 
Vista ou no Cartão) Abastecendo 30 litros ou 
na compra acima de R$ 100,00 (Auto Center) 
– ganhe o desconto + 01 ducha externa.
OBSERVAÇÃO: a ducha será cortesia no pra-
zo de até 07 dias, apenas no Posto da Praça 
do Café, 23.  * Somente de 2ª a 6ª feira *

RODRIGO MANOLO PEREIRA
Prestação de serviços de advocacia (Consul-
ta) Os horários dos Associados serão agen-
dados diretamente na secretaria da AREA  
16-32031605 *Em caso da necessidade de 
ingresso de processos administrativos ou judi-
ciais, os associados serão livres para escolher 
o profi ssional de sua confi ança, e em caso de 
desejar o serviço deste CONTRATADO os va-
lores de honorários serão combinados caso a 
caso.

A FEMININA ACADEMIA
Rua Castro Alves, 750 - Centro 3204-2985 A 
Feminina Academia é um espaço criado pra 
você, mulher! Atendimento exclusivo, em um 
ambiente divertido, com aulas diversifi cadas e 
treinamento personalizado, um novo espaço 
e conceito em saúde e bem estar da mulher.
Horário de Funcionamento: 6:30hs às 9:30hs 
e 17:30hs às 19:30hsEntre em contato e faça 
parte da equipe!  DESCONTO DE 10% PARA 
ASSOCIADAS  DA AREA
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