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Final de Ano 
comemorando 40 anos!
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 No dia 14 de agosto, a AREA – Asso-
ciação Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Jaboticabal recebeu a reunião da 
UNACEN  - União das Associações de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia do Centro Norte, sob 
a coordenação do Engenheiro Mauro Demarzo. 
 O encontro fez parte das comemorações 
dos 40 anos da AREA Jaboticabal e contou com a 
presença de diretores, associados da AREA, ex-
-presidentes e diretores representantes das asso-
ciações integrantes da UNACEN.
 Os convidados ouviram a palestra do 
Engenheiro Luís Carlos Beduschi, sobre a histó-
ria da AREA Jaboticabal. Após a reunião, todos 
foram convidados para o almoço de confraterni-
zação.

UNACEN nos 40 anos da 
AREA Jaboticabal

Composição da mesa: Diretor Administrativo da 
MÚTUA/SP, Eng. Aldo Leopoldo Rossetto Filho; 

Presidente da AREA Jaboticabal, 
Eng. Pedro Alessandro Iughetti; Presidente da 

ABEA-Barretos, Eng. Débora Sartori; 
Coordenador da UNACEN, 

Eng. Mauro Demarzo; Diretor de Esportes e 
Lazer da FAEASP, Eng. João LuisScarelli e o 

Gerente de Departamentos do CREA/SP, 
Eng. José Galdino B. C. Junior
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Convênios para 

Associdados da AREA

Salão de festas em
condições especiais!

Academia 
Saúde Total

 R. Lions Internacional, 
nº 71, Jd. Tangará. Fone: 
16.3202.4015/3202.4061. 
Desconto para Associado 
AREA - Isenção da taxa de 
matricula e 10 % de descon-
to na mensalidade, desconto 
esse não progressivo e não 
acumulativo, nos casos de 
descontos familiares, ou 
seja, só há a incidência de 
um tipo de desconto (10%) 
nos casos de famílias. Va-
lendo esse desconto apenas 
para a unidade Matriz- Aca-
demia Saúde Total.

Auto Posto 
São Jorge

Rua Rui Barbosa, 427, Cen-
tro-Telefone:  16.3202.4702.
postocentraljaboticabal@
hotmail.com. Desconto de     
4% à vista ou no cartão para 
Associado da AREA.

Cavicchioli 
Vídeo Produções

Av. da Saudade 477 - Ja-
boticabal-SP - Filmagem 
AL Full HD Alta defini-
ção - única da cidade - En-
tregamos em Blue Ray.
Vídeo Empresarial - Loca-
ção de telão - Casamentos 
- Aniversários -Telefone: 
3203.2811/ 9.9701.8220.  
Desconto de 15% para pa-
gamento a vista. 

CNA
Jaboticabal

Rua Castro Alves, 1089 – 
Centro – Jaboticabal/SP. 
Fone: 16.3203.4092. 30% 
de desconto para estágios 
infantis. 25% de desconto 
para estágios 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.

Cirurgião Dentista

Consulte os valores 
referenciais

Dr. Marcelo Costa Ce-
sar - CROSP 38850 - Av. 
Duque de Caxias nº 1035 
- Centro - Jaboticabal/
SP - Tel: 16.3203.3271  e 
16.9.9182.8919. 

Espaço Ren Estética e 
Deginer Sobrancelha

Av. Vicente Palazzo, 240 
- Cidade Jardim - Fones: 
16. 3203.3521/9.8114.6956 
- Estética e Designer So-
brancelha. Tratamentos es-
téticos/massagens/peeling 
facial/cicatriz/tratamento 
gordura localizada e celulite 
com ultra som e lipo cavi-
tação. Depilação. Designer 
Sobrancelha: Visagismo/
henna importada em 6 tona-
lidades/tintura sobrancelha 
importada em 6 tonalidades 
/tintura importada de cí-
lios /alisamento sobrance-
lhas. Telefone: 3203.3521 
/9.8114.6956. Av. Vicente 
Palazzo,240- Cidade Jardim 
- Jaboticabal. Desconto di-
ferenciado para associados 
da AREA Jaboticabal.

Sal da Vida
Farmácia de Manipulação

Av. 7 de setembro, 230 - 
Fone: 16.3203.3464.Des-
contos Exclusivos: Produtos 
Manipulados têm 10% de 
desconto (Somente Com 
Receita); Cosméticos, Ho-
meopatias e Fitoterapicos 
têm 5% De Desconto; Pro-
dutos Industrializados têm 
5% de Desconto.

Dermo Flora
Farmácia

Rua Santo André, nº 122 
- Nova Jaboticabal - Te-
lefones: 16.3203.7005 e 
3203.7001 - Desconto para 
Associado AREA - 15%.

Nutrivida 
Agropecuária

Avenida Paulino Braga, 
680 – Aparecida - Tel: 
16.3202.1596 - Desconto 
para Associado AREA 6%. 

Psicólogo
Oswaldo J. A. Innocente

Av. Capitão Alberto Mendes 
Jr., nº105 (Clínica Pró-oral). 
Fone: 16. 9.9109.0898(cla-
ro) e 16. 9.9791.2507(vivo). 
Email :oswaldo.innocente@
gmail.com. Atendimento 
para adultos e adolescentes. 
Benefícios - 25% de des-
conto por sessão psicotera-
pêutica.

Prepara Cursos

Rua Floriano Peixoto, 
1.416 - Centro. Fone: 16. 
3202.7343. Associado da 
AREA Jaboticabal tem des-
contos especiais, 2 (dois) 
meses de curso GRÁTIS, 
50% de desconto na taxa 
de inscrição para qualquer 
outro curso de interesse. 
Ajuda para encaminhamen-
to ao mercado de trabalho. 
Elaboração de currículo, 
20 cópias de currículo para 
encaminhamento às empre-
sas, cadastro na maior agên-
cia de empregos da cidade. 
Avaliação do perfil profis-
sional com psicólogas espe-
cializadas. Curso de orienta-
ção Profissional gratuito.

Jovem Pan News 
Jaboticabal

Rua Barão do Rio Branco, 
858 – 3º andar, sala 905 – 
Centro- Jaboticabal. Fone: 
16.3203.5355. Desconto de 
20% sobre o valor de um 
contrato para qualquer op-
ção de veiculação de publi-
cidade.

Uniodonto

Praça Dr. Joaquim Batis-
ta, 34 – Centro. ATENDI-
MENTO: 16.3203.8500. 
DEPTO. COMERCIAL: 
16.3202.6465. Desconto 
Associados AREA Jaboti-
cabal - www.uniodontode-
jaboticabal.com.br. R$49,90 
(Individual) + R$ 20,00 taxa 
inscrição. R$ 113,85 (Fami-
liar) + R$ 30,00 taxa inscri-
ção. **90 dias de carência. 
***Plantão 24 horas.

Unigás
Distribuidora de Gás

Rua Fortunato Frascá, 481 
- Jardim das Rosas. Fone: 
3204-1278/9.9795-1278. 
Retirando no local, associa-
dos tem desconto especial.

Free Signs
Comunicação Visual

Rua Rui Barbosa, 371 - 
Centro. Tel.: (16) 3203-
3861/9279-3507. E-mail: 
freesigns@terra.com.br. 
Horário de atendimento: 
de 2ª a 6ª,  7h às 11h 30 e 
13h às 18h. Sábado: 8h às 
12h30. Serviços: . Digitali-
zação (Escaneamento de A4 
até A0). Impressão (P/B e 
colorida em diversos forma-
tos)    . Cópias (P/B e colo-
rida em diversos formatos). 
Ampliação e Redução de 
Imagens. Plotter de Recor-
te. Desconto de 10% na ta-
bela normal para associado 
AREA.

Micro Way

Tecnologia com liberdade 
para aprender

Rua: 24 de maio, 577 – Cen-
tro -Tel: 16-32044334 jabo-
ticabal@microwaynet.com.
br. Oferece aos associados 
da AREA, todos os cursos 
com preço fixo em R$65,00, 
com material didático. (Pro-
moção válida por tempo in-
determinado).

QiSAT

Rede Educacional 
On Line

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

Multi-Tec Comércio de 
Produtos Agropecuários 

Av. Dr. Elias da Rocha Bar-
ros, 305 - Ponte Seca. Fone: 
3202.4877 Fax: 3203.5533. 
Email: tec_multi@yahoo.
com.br. Desconto de 5% 
para todas as compras à vis-
ta em dinheiro. Preço à vista 
em todos os cartões.Faze-
mos parcelamentos.

Uniseb/FGV

UNISEB/FGV – Núcleo 
de Pós-Graduação -Des-
conto de 20% nos cur-
sos. 

Rua Manoel Martins Fon-
tes, 960 – Colina Verde. 
Fone: 16.9.9212.0804 - 
9.9606.8799.OBSERVA-
ÇÃO: Para lavagem de so-
fás, poltronas e estofados 
em geral  favor agendar 
visita. (Executamos o ser-
viço no local). Buscamos e 
entregamos seu veículo com 
segurança.

Lavagem Ecológica 
de Veículos

Associe-se à 
AREA!

Auto Posto & Auto 
Center Troka Ki

 Praça do Café, 23, 
Aparecida-16.3203-9831. 
CONVÊNIO “Grupo Tro-
caki” Auto Posto & Auto 
Center:*(Matriz)–Av. José 
da Costa, 1255. *(Filial)–
Praça do Café, 23.* Tro-
caki (Auto Center) – Rua 
Monteiro Lobato, 967. 
DESCONTO: Combustível: 
3% (À Vista ou no Cartão).
Abastecendo 30 litros ou 
na compra acima de R$ 
100,00 (Auto Center) – ga-
nhe 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 fei-
ra. 

Eco Car

 Av. Duque de Caxias, 
05, Centro, Jaboticabal/
SP. Fone: 16.98212.8526 
/16.99606.8799. CONVÊ-
NIO LAVAGEM COM-
PLETA: Motor/Cera/Hi-
gienização interna: Carro 
= 40,00;  CAMIONETE 
= 50,00; MOTO = 15,00.  
CARTÃO FIDELIDADE 
-  4ª LAVAGEM = 50% DE 
DESCONTO.

Passo a Passo 
Estudio de Dança

Fone: 32039717(após as 
13h).WhatsApp: 9.9797. 
4055. Facebook: Passo a 
passo Estudio de Dança. 
Email: dancapassoapasso@
gmail.com. Desconto de 
10% em todos as modalida-
des de dança.

Psicóloga
Andelita Pereira de Paula

Rua Santo André, 421 
- Jaboticabal-SP. Fone: 
16.9.9616.8001. Psicóloga 
Clínica – 30% de desconto 
nas sessões de psicoterapia. 
Atendimento Adulto e In-
fantil. Psicóloga Organiza-
cional – 15 % de descontos 
em palestras, recrutamento 
e treinamento.



ART: garantia dos seus 
direitos e obrigações

ART
Instituída pela Lei nº 6.496/77, a ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica caracteriza legalmente os 
direitos e obrigações entre profissionais do Sistema 
Confea/Crea e contratantes de seus serviços técnicos, 
além de determinar a responsabilidade profissional.
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 De 3 a 5 de outubro, aconteceu a Semana da Engenharia, 
um evento realizado pela AREA Jaboticabal, em parceria com 
a Faculdade São Luís. De acordo com o Presidente da AREA, 
o Engenheiro Eletricista, Pedro Iughetti, o evento foi baseado 
em palestras, com o objetivo de instruir, atualizar informações 
profissionais para alunos e profissionais do setor. O ingresso 
para o evento foi um litro de leite. Toda a arrecadação foi doa-
da para o Recanto Menina/Recanto Esperança.

Semana 
de Engenharia 



 Com o apoio da Mútua e 
do CREA-SP, a AREA Jabo-
ticabal organizou, no dia 28 
de setembro, mais um even-
to com o objetivo de oferecer 
oportunidade de formação 
continuada a associados e in-
teressados. 
 Desta vez, a palestra foi 
“Gestão de Sistema de Se-
gurança no Trabalho para 
Acidente Zero e demais com-
ponentes”, contando com a 
presença de profissionais da 
área de Segurança do Traba-
lho, associados, empresários 
e a turma de Segurança do 
Trabalho do Senac Jaboti-
cabal. Os temas abordados 
foram: as ferramentas de pre-
venção, capacitação, gestão, 
fiscalização e indicadores de 

gestão do sistema.
 “Gostaria de agradecer 
a todos os envolvidos no 
sucesso desta palestra: o 
Engenheiro Mecânico e de 
Segurança do Trabalho, Pe-
rito Judicial/Criminal, Geral-
do Cascaldi Junior, e os pa-
lestrantes Ernesto Matheus, 
Técnico Segurança/Acadê-
mico Engenharia de Segu-
rança; Flavio Pagliuso, Téc-
nico Segurança/Acadêmico 
Engenharia; Gustavo Mello, 
Técnico Segurança/Acadê-
mico Engenharia; Rafael Au-
gusto, Técnico Segurança, e 
Victor Carnevalli, Técnico Se-
gurança/Acadêmico Direito”, 
finalizou o Pedro Alessandro 
Iughetti, Presidente da AREA 
de Jaboticabal.
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 No dia 25 de outubro, na sede da AREA Jaboticabal, o CAU/
SP (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo) reali-
zou atendimento com coleta de dados biométricos, entre outros 
serviços. A coleta de dados serve para a emissão da Carteira 
de Identidade Profissional daqueles que ainda não realizaram o 
processo.
 O CAU Itinerante tem por objetivo, aproximar, ainda mais, 
os profissionais da arquitetura e urbanismo de todo o Estado, 
tornando o acesso presencial ainda mais direto aos serviços e 
informações disponibilizados pelo Conselho. 
 “O escritório móvel permitiu discussões mais abrangentes 
com os profissionais, na qualificação dos espaços em que mo-
ramos, trabalhamos, circulamos e nos divertimos. Foi um evento 
muito importante para os nossos associados”, afirmou o Presi-
dente da AREA, o Engenheiro Eletricista, Pedro Iughetti. 

o Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, Perito 
Judicial/Criminal, Geraldo Cascaldi Junior, e os palestrantes 

Ernesto Matheus, Técnico Segurança/Acadêmico Engenharia 
de Segurança; Flavio Pagliuso, Técnico Segurança/Acadêmico 

Engenharia; Gustavo Mello, Técnico Segurança/Acadêmico 
Engenharia; Rafael Augusto, Técnico Segurança, 

e Victor Carnevalli, Técnico Segurança/Acadêmico Direito

Segurança do TrabalhoCAU Itinerante

 De acordo com o Guia do Estudante, existem atualmen-
te 34 tipos de Engenharia! O mercado cada vez mais espe-
cializado! Engenharia:  Aeronáutica, Ambiental, Cartográfica, 
Computação, Alimentos, Controle e Automação, Horticultura, 
Minas, Petróleo e Gás, Segurança do Trabalho, Elétrica, Flo-
restal, Industrial, Mecatrônica,  Naval, Sanitária, Tecnologia 
Têxtil e da Indumentária, Acústica, Agrícola, Biomédica, Civil, 
Agrimensura, Aquicultura, Energia, Materiais, Pesca, Produ-
ção, Telecomunicações, Física, Hídrica, Mecânica, Metalúrgi-
ca, Química, e Têxtil.

Você sabia?
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APOIO:

Palavra do Presidente

 Que o Plano Diretor tem im-
portância inquestionável, todos sa-
bemos. Que ele interfere, define e 
conduz muito das profissões liga-
das à AREA, isso também sabe-
mos. 
 O que tem nos desafiado na re-
visão do Plano Diretor de Jabotica-
bal é oferecer respostas, soluções 
seguras e coerentes para questio-
namentos e problemas antigos que 
exigem posicionamento novo. 
 Identificar as dificuldades a 
gente faz com mais facilidade, 
porque, no exercício do  dia a dia da profissão de engenheiro, 
agrônomo, arquiteto, urbanista, vamos nos deparando com as 
situações que não estão previstas na legislação, com outras que 
estão lavradas, ultrapassadas, e que atrapalham. 
 Mas agora estamos tendo a oportunidade de opinar, de ou-
vir profissionais, colegas de outras áreas, de ouvir a sociedade.  
Esse é o lado interessante. O outro lado, instigante e desafiador, 
é o de encontrar o ponto de equilíbrio entre as diretrizes sobre 
as quais o desenvolvimento da cidade será guiado, o respeito às 
garantias de um futuro bem planejado, e o direito de ir e vir, de 
construir, de trabalhar, em que prevaleça o bem da coletividade. 
 Nesse momento sinto a responsabilidade e, ao mesmo tem-
po, a satisfação de estar à frente da AREA de Jaboticabal que 
reúne os profissionais que mais têm condições de opinar, de 
colaborar, de oferecer conhecimento e experiência para realizar 
o melhor do ponto de vista técnico de engenharia, arquitetura e 
urbanismo. 
 Estamos reunindo o maior polo de conhecimento capaz de 
favorecer a revisão e reelaboração do Plano Diretor. E nós es-
tamos trabalhando muito nisso! O trabalho é árduo, desafiador 
mesmo! Mas estamos confiantes e temos a certeza de que fare-
mos o melhor para a nossa cidade. Estamos unidos: Prefeitura, 
Câmara, Aciaja, OAB, Conselho de Contabilistas, entre outras 
entidades.
 Há algum tempo atrás, utilizei aqui mesmo uma frase de Ayr-
ton Senna e vou repetir para definir o trabalho necessário para 
fazer o melhor sobre o Plano Diretor: “No que diz respeito ao 
empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe 
meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz.”

Pedro Alessandro Iughetti
Presidente da AREA

Jaboticabal

 Pague sua ART dentro 
dos 10 dias de prazo de ven-
cimento para garantir a ma-
nutenção do número do do-
cumento.
 Por conta de uma deci-
são da Federação Brasileira 
de Bancos – Febraban, váli-
da para todo o país, os bole-
tos sem registro deverão ser 
substituídos em breve pela 
modalidade com registro. No 
caso do Crea-SP, a mudança 
vai impedir a reemissão de 
boletos com novas datas de 
vencimento para o mesmo 
número de ART – Anotação 
de Responsabilidade Técni-
ca.
 Após essa mudança,  que 
deve ocorrer neste mês de 
novembro, você deverá efetu-

Atenção às mudanças
no pagamento da ART 

ar o pagamento de sua ART 
dentro dos 10 dias de venci-
mento, caso contrário os da-
dos desse documento serão 
excluídos e seu número será 
cancelado.
 Fique tranquilo: você 
será informado por e-mail 
e via site do Crea-SP a res-
peito da data exata em que a 
mudança será feita no siste-
ma CREANet.
 Se você tem ARTs em 
aberto, evite transtornos e 
pague seu boleto sempre 
dentro da data de vencimen-
to.
 O Crea-SP está traba-
lhando para que essa tran-
sição ocorra com o mínimo 
de impacto para a rotina dos 
profissionais registrados.
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 A palestra “Áreas de-
gradadas: Dano Ambiental? 
Princípio do Poluidor Paga-
dor” foi realizada no dia 18 de 
agosto, na AREA Jaboticabal, 
com o palestrante Carlos Al-
berto Balera, Promotor de 
Justiça do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais,  
Coordenador Regional das 
Promotorias de Meio Ambien-
te e Professor da Universida-
de de Uberaba.
 Estudantes de agrono-
mia, professores, produtores 
rurais, associados e diretores 

Áreas Degradadas: 
Dano Ambiental?

 As reuniões para revisão do Plano Diretor continuam com 
a força tarefa que envolve a AREA, Prefeitura, Câmara, Aciaja, 
OAB, Conselho de Contabilistas, entre outros, além da partici-
pação da sociedade em geral. No final de julho, aconteceu mais 
um encontro, desta vez com a presença de Gustavo Ferreira 
Martins Gomes, Arquiteto e Urbanista, Professor da FIO e Se-
cretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de Ourinhos-SP.
 Durante o evento, que aconteceu no dia 25 de julho, Gusta-
vo trouxe a palestra “Plano Diretor e a Função Social da Cida-
de”. O objetivo das reuniões é unir os diversos segmentos que 
podem colaborar para a elaboração de mudanças que benefi-
ciem a sociedade como um todo.
 Os participantes tiveram a oportunidade de apresentar pon-
tos técnicos e dificuldades encontradas no dia a dia, deixando 
claro que exigirá muito trabalho. “Não será fácil, está sendo um 
trabalho árduo, mas, com paciência, estudo, e mais trabalho, 
faremos o que for melhor para nossa cidade!”, disse Pedro 
Alessandro Iughetti, presidente da AREA Jaboticabal.   

AREA atuante no
Plano Diretor

da AREA tiveram a oportuni-
dade de esclarecer dúvidas e 
trocar experiências. 
 Carlos Valera destacou 
a importância da Preserva-
ção Ambiental e a responsa-
bilidade em nossa vida. “O 
conceito sobre preservação 
nos dias de hoje é e deve ser 
diferente dos utilizados há 
algum tempo atrás: respon-
sabilidade ambiental. Não 
devemos pensar apenas em 
lucros, mas no futuro que dei-
xaremos para nossos filhos e 
netos”, afirmou o promotor.

Promotor do Ministério Público
de Minas Gerais esclareceu 

questão ambiental


