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Palavra do Presidente
Engenharia em Debate
As palestras serão realizadas a partir das
19 horas, no Centro de Convenções do Câmpus da Unesp de Jaboticabal, e o evento terá
como tônica principal a geração e difusão de
conhecimento.
O prazo para inscrições antecipadas se encerra em 29 de março. Os interessados devem
enviar e-mail com nome, proﬁssão e telefone
para contato no endereço assoeng@areajaboticabal.org.br.
Proﬁssionais ou estudantes que deixarem
para se inscrever na hora correm o risco de
ﬁcarem de fora se a capacidade do auditório
estiver esgotada. Começamos o ano muito
bem, disponibilizando uma grande oportunidade para a construção de uma sociedade alicerO Conselho Federal de Engenharia e Agro- çada em princípios que vão fazer a diferença
nomia (CONFEA) e a Associação Regional de na construção de um futuro com mais sustentabilidade e tecnologia aliada à crescimento
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (AREA)
promovem o I Debate Técnico-Cientíﬁco Sobre econômico e qualidade de vida.
Inovações Tecnológicas da Engenharia e da
Eng Eletricista Pedro Alessandro Iughetti
Agronomia para o Desenvolvimento SustentáPresidente AREA JABOTICABAL
vel, nos dias 2, 3 e 4 de abril de 2019.

Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal
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.
Diretoria
Presidente: Pedro Alessandro Iughetti
Vice-presidente: Gustavo Bissolli

1.º Secretário: Guilherme Benedini Brusadin
2.º Secretário: Marcos Valentim Donadon
1.º Tesoureiro: Thiago Barbieri de Faria
2.º Tesoureiro: Dagmar Fernando Pupin
Diretor Social: Terezinha F. Innocente Lamparelli
Diretor de Patrimônio: Arthur Fernandes Machado
Diretor de Assuntos Institucionais: Leandro Ferreira Barbieri
Jornalista Responsável: Daniele Jammal – MTB 25.309
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Crea-SP também lança campanha
em prol das vítimas de Brumadinho
Doações poderão ser entregues nas Unidades do Conselho em todo o Estado
O Crea-SP, unindo-se às ações de solidariedade que tomaram
conta das redes sociais depois do rompimento da barragem da
Vale em Brumadinho (MG), vitimando centenas de pessoas e destruindo áreas públicas e privadas, lançou na segunda-feira (28)
campanha de recolhimento de doações para ajudar as vítimas do
desastre.
O Conselho receberá, em todas as suas unidades:
- Roupas em bom estado;

- Alimentos não-perecíveis;
- Itens de higiene pessoal;
- Água.
Os donativos serão encaminhados às autoridades competentes, visando à distribuição dos mesmos aos necessitados.
Veja, no link abaixo, os endereços das Unidades do Crea-SP
onde você poderá deixar suas doações.
http://www.creasp.org.br/atendimento
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Anuidade 2019
Veja as informações necessárias para o recolhimento da Anuidade 2019
Abaixo e na página
ao lado, estão disponíveis as informações
necessárias para o recolhimento da Anuidade de 2019 e a Tabela
de Serviços 2019 para
impressão.
O cumprimento do
dever legal é fundamental para que tenhamos um Conselho
cada vez mais atuante
no trabalho de defesa
da sociedade.
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Você pode emitir pelo CREANet seu boleto com a data de vencimento desejada acessando o menu Anuidade > Gerar Boleto de
Anuidade após realizar login no sistema.
Também é possível pagar a Anuidade 2019 cota única em até
12 vezes no cartão de crédito. Acesse aqui o passo a passo do
procedimento.
PARCELAMENTO
A Anuidade 2019 poderá ser dividida em até 6 (seis) parcelas
iguais e sucessivas do valor integral para parcelamentos realizados até 31 de março de 2019. Acesse o CREANet, preencha a
opção desejada e imprima o boleto da 1ª parcela.
TABELA DE SERVIÇOS
Acesse a Tabela de Serviços para 2019 pelo site http://www.
creasp.org.br/anuidade2019/cartaodecredito.
DESCONTO
Art. 8° Conceder os seguintes descontos sobre o valor base/
integral da anuidade na data da concessão:
I - 90% (noventa por cento), na primeira anuidade do recém-formado em curso das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/
Crea, desde que solicitado até cento e oitenta dias após a data
de conclusão do curso, concedido automaticamente pelo sistema;

II - 90% (noventa por cento), ao profissional do sexo masculino a partir de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou 35 (trinta e
cinco) anos de registro no Sistema Confea/Crea e a profissional
do sexo feminino a partir de 60 (sessenta) anos de idade ou 30
(trinta) anos de registro no Sistema Confea/Crea. O desconto será
concedido automaticamente pelo sistema no exercício seguinte à
integralização do período/idade mencionados;
III - 90% (noventa por cento), ao profissional que comprovar
ser portador de doença grave, que resulte em incapacitação para
o exercício profissional, devendo apresentar laudo médico atualizado e solicitar o desconto dentro do exercício vigente, o qual será
analisado pelo Crea-SP.
§1º No caso de constatação de irregularidade dos documentos
referenciados no inciso III, o Crea efetuará a cobrança do pagamento da anuidade no seu valor integral acrescido dos consectários legais, sem prejuízo do enquadramento do profissional no
Código de Ética Profissional.
§2º Não haverá acúmulo de descontos.
Para mais informações, consulte o Ato Administrativo nº 39.
(http://www.creasp.org.br/arquivos/transparencia/
02-3_atos_adm/ato_adm_39.pdf)

Importância da A.R.T.
A ART garante os direitos autorais ao profissional e o direito à
remuneração como comprovante da execução do serviço, comprova
a existência de contrato entre as partes, define os limites da
responsabilidade técnica (civil e criminal), e comprova a experiência
do profissional à medida que registra todas as atividades técnicas
desempenhadas ao longo de sua carreira profissional.

Exija a A.R.T.

Contrate um proﬁssional da Engenharia e Agronomia
QUEM TEM CREA TEM CONFIABILIDADE
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Cresce a procura pelo Sistema
Fotovoltaico Residencial

O sistema fotovoltaico residencial é muito eficiente e vem sendo cada vez mais adotado em todo o mundo. Instalado em uma
residência, tem como intuito provê-la com energia elétrica produzida a partir da luz solar.
Para isso, o sistema fotovoltaico residencial conta com um conjunto de equipamentos que torna possível a conversão da energia
gerada pelo Sol em corrente elétrica.
Um sistema fotovoltaico residencial deve ser projetado e desenvolvido por uma empresa especializada e responsável, que
faça um estudo de caso cauteloso e detalhado da residência, definindo de que maneira o sistema deve ser montado, para que se
tenha um bom aproveitamento da energia solar.
ITENS OBRIGATÓRIOS
O sistema fotovoltaico residencial é composto por alguns itens
obrigatórios, como os módulos fotovoltaicos, fabricados em silício cristalino, que convertem a luz do Sol em energia elétrica, as
estruturas de fixação, que permitem que os módulos fiquem seguros, e o inversor, que converte a corrente contínua produzida
pelos módulos em corrente alternada.
Além disso, o sistema fotovoltaico residencial é uma opção
ecológica de fornecimento de energia elétrica, pois, com ele,

obtém-se energia de forma limpa e que não causa impactos ao
meio ambiente, diferentemente do que se observa na produção de
energia elétrica gerada por termoelétricas e hidroelétricas. Dessa
forma, o sistema fotovoltaico residencial é uma alternativa totalmente sustentável de geração de energia.
Vale
destacar
ainda que o sistema fotovoltaico residencial é a opção
mais econômica em
longo prazo.
Apesar de a sua
instalação em geral
ser mais custosa do
que a do sistema
comum, esse gasto será ressarcido
com a economia de
energia que o consumidor terá no decorrer do tempo.

