AREA EM AÇÃO
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE JABOTICABAL - DEZEMBRO DE 2018

Não existem sonhos impossíveis
para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside
no interior de cada ser humano.
Encerramos mais um ano de muito trabalho e grandes resultados,
abrindo caminho para mais sonhos a serem realizados. Que o
espírito de Natal renove as nossas
energias para o ano que vai nascer.
A todos os nossos profissionais
desejamos um Feliz Natal e Ano
Novo repleto de realizações. Que
em 2019 possamos, todos juntos,
caminhar lado a lado em busca
do fortalecimento das nossas profissões e de bons resultados para
todos que, com o suor do trabalho,
colaboram para o fortalecimento
de um País melhor e mais justo.

Feliz Natal e próspero Ano Novo!
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SEUS PROJETOS
COMEÇAM POR AQUI
BENEFÍCIOS E PRESTAÇÕES ASSISTENCIAIS
PARA OS PROFISSIONAIS DO CREA

ATÉ O FINAL DO ANO DE 2018,
OS NOVOS ASSOCIADOS
PAGAM APENAS R$ 50
PELA INSCRIÇÃO
CONFIRA O QUE A MÚTUA TEM À DISPOSIÇÃO
PARA MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA
E DE TODA A SUA FAMÍLIA

Podem se associar todos os profissionais com registro nos conselhos regionais e agronomia (creas) desde que atendam condições estabelecidas no regimento da mútua.
O associado e seus dependentes contam, também com benefícios sociais, convênios,
plano de complementação de aposentadoria (tecnoprev) e plano de saúde.
Seja sócio contribuinte e tenha acesso a todos os benefícios, convênios, produtos e
serviços oferecidos pela mútua.

. finanças

FAMÍLIA MAIOR
FÉRIAS MAIS
GARANTE SAÚDE
IMOBILIÁRIO

. qualidade de vida
AJUDA MÚTUA
APOIO FLEX
APORTE PREV
ASSISTENCIAL EXPRESS

O Apoio Flex tem juros a partir de 0,60% a 0,80% a.m.
+INPC, variando de acordo com o prazo de reembolso.

. carreira e negócios

AGROPECUÁRIO
CONSTRUA JÁ
EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORISMO
INOVAÇÃO
PROPRIEDADE INTELECTUAL

juros
0,30% a
0,45% a.m.

. tecnologia

ENERGIA RENOVÁVEL
EQUIPABEM
VEÍCULOS

Benefícios Sociais
A Mútua, também, auxilia nas horas que você mais precisa:
Auxílio Pecuniário, Auxílio Funeral e Pecúlio
*consulte regulamentos

ASSOCIE-SE JÁ!
www.mutua.com.br / mutua-sp@mutua.com.br
0800 770 5558
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Curso para profissionais
do Sistema Confea/CREA
Entre os dias 03 e 06 de dezembro aconteceu mais um evento com parceria CREA-SP e Mútua-Sp. O curso sobre cálculos e planilha para orçamento de serviços (Excel) foi minstrado pelo Sr. André Ennes, graduado
em Sistemas pela Universidade de Ribeirão Preto, pós graduado no MBA
em adminstração pela USP e mestrado em ciência de dados pela USP nos
ajudou a proporcionar atualizaçao profissional.

Treinamento de acesso ao
GEDAVE
Aconteceu no dia
22 de novembro de
2018 na AREA, uma
palestra para prestar
informações sobre o
SISTEMA GEDAVE.
O Palestrante Eng.
Agrônomo Disnei Amélio Cazeta orientou sobre o GEDAVE (Gestão da Defesa Animal
e Vegetal),um sistema
especialista
desenvolvido pela Prodesp
para a Coordenadoria
de Defesa Agropecuária – CDA que visa o
combate, controle e erradicação de doenças
e pragas das plantas
e animais no Estado
de São Paulo e ressaltou a importância de
se atentarem ao prazo
para atender as exigências.
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Deputado federal Fausto
Pinato visitou o Crea-SP
Na segunda-feira, 3 de dezembro, o Presidente do Crea-SP,
Engenheiro Vinicius Marchese Marinelli, recebeu em seu gabinete, na Sede Faria Lima, o deputado federal Fausto Pinato, eleito
pela região de Fernandópolis e em segundo mandato, para discutir projetos de lei relacionados aos profissionais da Engenharia
e estreitar ainda mais a relação entre o Legislativo e o Conselho.
“Nosso mandato estará à disposição do Crea-SP para a elaboração conjunta de leis e, tendo o apoio do presidente Vinicius,
melhorar a atual legislação, assim como rediscutir a Lei de Licitações, que acredito ser de suma importância para o Conselho, já
que, quando se fala no assunto, logo lembramos de obras e essas
remetem a engenheiros”, disse o deputado.
Também participaram do encontro o Presidente da Associação
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Fernandópolis –
AEAF, Eng. Agr. Fabrício Salioni Rossato; o 1º secretário da AEAF,
Eng. Civ. Luís Gustavo Salioni Duarte; e a Zootecnista Ana Beatriz
Monteiro Rossato.
Para Pinato, o Crea-SP reúne grandes profissionais e sua estrutura o permite orientar os engenheiros quanto à importância do
trabalho mútuo na discussão de propostas ligadas à engenharia
que devem pautar a próxima legislatura.
“É importante estarmos falando com esses profissionais que

lidam com engenharia no dia a dia e nos orientar, já que nem todo
mundo é engenheiro no Congresso Nacional”, ressaltou, destacando ainda que, “no estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma,
o Crea-SP é uma grande entidade e só vem a somar esforços à
nova política, com a qual poderemos simplificar processos e resguardar direitos”.
Produzido pelo Departamento de Comunicação e Eventos do
Crea-SP
Colaboração: Estagiários Claudio Porto e Daylson Luiz

11 de dezembro
Dia do Engenheiro
Profissionais multidisciplinares, os Engenheiros
participam, sem exagero, de praticamente todas as
atividades na cadeia produtiva brasileira, contribuindo
diretamente na sustentação dos pilares do Produto Interno Bruto: Serviços, Indústria e Agropecuária. Não há
categoria, contando com as dezenas de modalidades
que abarcam o universo das profissões tecnológicas,
mais responsável pelo crescimento econômico do País
do que a dos Engenheiros.
A gama de conhecimentos matemáticos, técnicos
e científicos, com muitos profissionais já buscando o
aprofundamento nas áreas humanas, da economia e da
gestão pública e privada, credencia o Engenheiro a ser
mais que um mero profissional. A abrangência de seu
trabalho de criação, aperfeiçoamento e implementação
de materiais, estruturas, maquinários e sistemas e processos informatizados, assemelha-se ao de um artista.
Com mercado amplo o suficiente para todas as possibilidades, está na hora de a categoria tomar para si
a participação nas decisões nacionais e comemorar a
força de homens e mulheres que lutam por um mercado
ético, a favor desta e das próximas gerações de profissionais.
Parabéns, Engenheiros!
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Crea-SP deflagra Operação
Verão 2018/2019

O Crea-SP deu início na segunda-feira, 10, após reunião realizada em suas Unidades Operacionais de Praia Grande e Caraguatatuba, a Operação Verão 2018/2019, que, a exemplo do ano
passado, visa a fiscalizar o exercício profissional em equipamentos públicos e privados nos municípios e estâncias balneárias do
Litoral Paulista, tipicamente frequentados por turistas nesta época
do ano.
Participam da operação onze duplas de Agentes Fiscais – cinco atuando no Litoral Norte, nos municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, e seis na Baixada Santista e
Litoral Sul, nos municípios de Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Cananéia e
Ilha Comprida.
A operação deste ano tem por objetivo prioritário a fiscalização
de estruturas temporárias montadas por empresas promotoras de
eventos (tendas, palcos, arenas, arquibancadas e outros tipos de
estruturas provisórias, em madeira ou metal), cobertas ou não,
destinadas à apresentação de espetáculos culturais, eventos artísticos ou esportivos; parques de diversões e coberturas de lona
para espetáculos circenses, estacionários ou itinerantes, além de
marinas, garagens náuticas e outros tipos de empreendimentos a
critério dos gestores da Fiscalização.
Segurança máxima à população
Segundo o Plano de Trabalho da Operação Verão 2018/2019,
“nesta época do ano, com as tradicionais férias escolares, centenas de milhares de turistas acorrem às cidades dos Litorais Norte
e Sul. Só na Baixada Santista, segundo estatísticas, a população cresce de cerca de 1.700.000 habitantes (fixa) para cerca de
5.000.000 de pessoas”.
Também consta do documento que “essa população, chamada
flutuante, espera, nos meses de férias, que as instituições municipais ligadas ao Esporte e ao Turismo, bem como a iniciativa
privada, deem conta de uma boa organização de eventos de entretenimento, que ofereçam máxima segurança aos usuários”.
“Há também os casos dos empreendedores ligados a parques
de diversões e circos, tanto estacionários como itinerantes, que se
encontram em plena preparação de remontagem das estruturas
e de manutenção preventiva e corretiva dos seus equipamentos,
que ficaram desativados durante a baixa temporada - época em
que nem sempre recebem as necessárias assistências, inspeções

e análises técnicas de empresas e profissionais devidamente habilitados. Daí a importância de averiguarmos a situação de cada
caso”.
Parcerias importantes
“Nossas equipes – informam o Eng. Arthur Ferreira, Gerente
Regional da 4ª Região, e o Engº Kledson Turra, Gerente Interino
da 6ª Região, coordenadores da operação –, estão orientadas a
contatar as Prefeituras e os Grupamentos do Corpo de Bombeiros
na região, porque essa parceria é muito importante para o bom
resultado desse tipo de operação, não apenas nessa época do
ano, mas também atendendo à regularidade necessária para a
proteção da sociedade”.
Com base nas principais legislações da área tecnológica (Lei
nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977; e Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017), as
chamadas blitze do Crea-SP extrapolam a garantia de observância da legislação profissional nas diversas obras e serviços de Engenharia, contribuindo, em seu fim, para a minimização da prática
do ilegal e/ou do mau exercício da profissão que possam implicar
prejuízo ao cidadão.
Segundo o Gerente do Departamento Operacional do Crea-SP,
Eng. Ademir Alves do Amaral, “nossa Operação Verão 2019 também abrange as demais regiões do Estado, uma vez que nas atividades de lazer sempre encontramos estruturas em que a atuação
dos profissionais do Sistema é imprescindível”.
Produzido pelo Departamento de Comunicação do Crea-SP –
DCEV
Colaboração: SUPFIS / Prefeitura de São Paulo (foto: Heloísa
Ballarini).
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CDER-SP realiza reunião
extraordinária em Atibaia

De 30 de novembro a 2 de dezembro, aconteceu a 2° reunião
extraordinária do Colégio de Entidades Regionais de São Paulo
– CDER, realizado paralelamente ao 1° Encontro IPEEA dos Presidentes de Entidades de Classe.
A reunião teve sua abertura na Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região – AEAAAR e os trabalhos tiveram sequência no Faro Hotel Atibaia.
Compuseram a mesa diretora do evento o Presidente do Crea-SP, Engenheiro Vinicius Marchese Marinelli; o Presidente da
Associação local, Eng. Alexandre Giovani da Silva Zago; o Coordenador Adjunto no exercício da Coordenação do Colégio de
Entidades Regionais de São Paulo – CDER-SP, Eng. José Geraldo Trani Brandão; o Presidente em exercício do Instituto Paulista
de Entidades de Engenharia e Agronomia - IPEEA, Eng. Benito
Saes; a Diretora do Fórum de Entidades de Classe do Crea-SP,
Eng. Cláudia Aparecida Ferreira Sornas Campos; e o Conselheiro
Federal, Eng. Carlos Eduardo de Vilhena Paiva.
O Gestor de Certificação Digital da CDL, Eduardo Wille Folly,
falou sobre a parceria entre o IPEEA e a SPC Brasil/CDL, que concede descontos na aquisição de certificação digital às entidades
conveniadas.
Na sequência o Presidente da AEAAAR e membro do comitê,
Engenheiro Alexandre Giovani da Silva Zago falou sobre o case
“Caderneta de Obras”/Comitê Extra Regimental CDER” e abordou
a lei municipal de Atibaia que trata da obrigatoriedade da caderneta na cidade.

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

O Presidente da AEAA e membro do Conselho Fiscal do IPEEA,
Eng. Renato Archanjo de Castro, falou sobre a parceria do IPEEA
com a empresa WEG S.A. para o fornecimento de kit de energia
solar fotovoltaica para os associados das entidades conveniadas.
O tema “Prestação de Contas - Termo de Fomento”foi abordado pelo Superintende de Gestão de Recursos do Crea-SP, Lourival Franklin Júnior, que enfatizou aos presentes a disponibilização da estrutura de sua Superintendência para eventuais dúvidas
acerca do assunto.
A Coordenadora da Comissão de Parcerias e Convênios e Diretora Financeira Adjunta do Crea-SP, Engenheira Lenita Secco
Brandão, e a chefe da Unidade de Parcerias e Convênios do Crea-SP, Jussara Ralisse, abordaram os principais tópicos que precisam ser observados na prestação de contas das entidades.
A Engenheira Lenita apresentou ainda as principais mudanças
no formato do novo Termo de Colaboração que será assinado entre o Crea-SP e as Entidades de Classe.
O CDER-SP teve sua instalação aprovada por meio da Decisão PL nº 417/2017, que também estabelece os critérios para
credenciamento das entidades de classe. Podem integrar o CDER
as entidades municipais, intermunicipais e estaduais representativas das profissões jurisdicionadas pelo Sistema Confea/Crea e
credenciadas junto ao Crea-SP.
Produzido pelo Departamento de Comunicação e Eventos do
Crea-SP
Colaboração: Estagiário Daylson Luiz

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 ultrapassa marca de
1.000.000 de ARTs em 2018
Na tarde de 21 de dezembro, em breve
cerimônia realizada da Sede Faria Lima, o
presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese Marinelli, entregou à Superintendente de
Fiscalização – SUPFIS, Engª Maria Edith dos
Santos, uma placa comemorativa à ultrapassagem da marca de 1.000.000 de Anotações
de Responsabilidade Técnica – ARTs registradas no ano de 2018. O feito foi consumado no
dia 18 passado e a homenagem é estendida a
todos os componentes da Superintendência e,
como disse o Presidente Vinicius, “também a
todos do corpo funcional que contribuíram direta e indiretamente para mais esta conquista
do nosso Crea”.
“Esse bom resultado – ressalta Vinicius – é
reflexo da intensificação das atividades de fiscalização que levamos a efeito desde o final de 2016. A preocupação da atual administração é de, por meio de parcerias com outros órgãos, ampliar
seu escopo de atuação e promover o aprimoramento técnico dos
profissionais registrados, realizando fóruns de debate sobre assuntos de interesse da categoria”.
A Superintendente de Fiscalização do Conselho, Engenheira
Maria Edith dos Santos, aponta o esforço conjunto para o alcance
desses resultados. “Todos têm uma parcela nessa conquista: os
Agentes Fiscais, o corpo administrativo, os gestores e também os
nossos milhares de inspetores, que nos têm ajudado muito com
sua influência direta em seus municípios” – diz Maria Edith.
“O comprometimento dessas pessoas – continua – é natural
quando aliamos novos formatos e conceitos de fiscalização –
como as blitze que realizamos por todo o Estado, com foco em
áreas de meio ambiente, hospitais, portos, aeroportos e grandes
eventos de lazer – a condições de trabalho motivadoras, como,
por exemplo, a nova frota de veículos. Tudo isso junto leva a esses
resultados que estamos alcançando”.
UM RECORDE ATRÁS DO OUTRO
Em agosto passado o Crea-SP provou que os setores da Engenharia e da Agronomia no estado de São Paulo vêm dando sinais
de grande retomada na cadeia produtiva brasileira, tendo alcançado naquele mês um recorde de 100.000 Anotações de Responsabilidade Técnica registradas por profissionais e empresas da área
tecnológica. Tal marca só havia sido atingida em 2011.

Por ocasião do novo recorde (em agosto), o presidente do Conselho, Eng. Vinicius Marchese Marinelli, afirmou que “há sete anos
vivíamos uma situação completamente diferente no País, com o
mercado da Engenharia totalmente aquecido e as oportunidades
de trabalho aparecendo em todas as frentes”. “Além disso – explicava Vinicius –, os arquitetos ainda faziam parte do Crea-SP, o
que também refletia no número de ARTs recolhidas”.
Agora, no dia 18 de dezembro, o Conselho quebrou novo recorde histórico: a ultrapassagem da marca de 1.000.000 de ARTs
recolhidas em menos de um ano. Ao que se devem esses bons
resultados, a despeito da crise econômica que assola o País e do
enorme contingente de arquitetos que deixou o Conselho há cerca
de seis anos?
MAIS RECEITA, MAIS INVESTIMENTOS
O aumento na emissão de ARTs reflete diretamente na arrecadação do Conselho. Segundo o Superintendente de Gestão e
Recursos do Crea-SP, Lourival Junior Franklin, “é claro que este
é um efeito colateral, uma vez que arrecadar não é o nosso principal objetivo. Mas é inegável que esse aumento de receitas contribui sobremaneira para que novos recursos sejam investidos em
nossas atividades finalísticas, como já mencionado”. “Além disso – lembra o presidente do Crea-SP –, esses números são um
indicativo claro de que os profissionais e as empresas da área
tecnológica estão sendo receptivos em relação à nossa política
de fiscalização orientativa e vêm colaborando para manter suas
atividades técnicas em situação regular junto ao Conselho”.

Exija a ART

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.

Contrate um
profissional
da Engenharia
e Agronomia

