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ESTRUTURAS METÁLICAS,
por que o Brasil usa tão pouco?

MANUTENÇAO DAS
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AGENDA DE SERVIÇOS E PRODUTOS

SEGUROS CORRETORA

Autimar Trindade da Rocha
(11) 99026-0000 / 94483-3237
cotia.centro@sanmartinseguros.com.br

Cotia - SP

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

GIANPAOLO MASSA
Licenciamento Ambiental

(11) 97129-7773 / 4617-3569
massa@greenhouseambiental.com.br

AR-CONDICIONADO

KREMPEL PROJETOS
Projetos e Consultoria

 (11) 4614-2478 / (11) 98917-1936
luiz@krempelprojetos.com.br

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

*ALUGUEL * EQUIPAMENTOS *SOLUÇÕES
www.casadoconstrutor.com.br

Cotia: Est. Fernando Nobre,1019 - 4612-4000
cotia@casadoconstrutor.com.br

VGPaulista: Av. Rod Bunjiro Nakao, 45901 - 4159-7740
vargemgrande@casadoconstrutor.com.br

ARQUITETURA

AM2 Arquitetura
Projetos Residenciais, Comerciais, 
Aprovações e Licenciamento
Rua Monte Alegre, 294 - Portão
Cotia / SP - (11) 4262-1622
alessandro@am2arquitetura.com  
www.am2arquitetura.com

ARQUITETURA

Soluções em Arquitetura e Arquitetura de Interiores
Projeto, Consultoria, Execução

4702-3109, 97622-8795
www.pasquottoarquitetura.com.br

Instagram: meneghisso_pasquotto_arq
Meneghisso & Pasquotto Arquitetura

Acessibilidade, Desmembramento, Englobamento
Maquetes Eletrônicas, Projeto Realidade Virtual 4K
 (11) 99906-3513 / 95996-4154 / 4612-1398
contato@arklaus.com - www.arklaus.com

REALIDADE VIRTUAL

PEDRO FURQUIM
ARQUITETO

ARKLAUS 
ARQUITETOS

ARQUITETURA-MAQUETES ELETRÔNICAS

Projetos Arquitetônicos, Aprovações, Licenciamentos, 
Regularizações, Maquetes Eletrônicas

(11) 97220-2286 
(11)4702-2301 / (11) 4612-7771
baraunaarquitetura@uol.com.br 
www.baraunaarquitetura.com

ENGENHARIA

AWBERNA ENGENHARIA
Engº Civil Arthur Augusto Weigand Berna

(11) 99932-0649

PROJETOS E LICENCIAMENTOS

Eng. CARLOS ISAAC PIRES
(11) 99629-1131 / 4616-0336

carlospires@cipengenharia.com.br
www.cipengenharia.com.br

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

ALUGAR é rápido, fácil e econômico
GRANJA VIANA: Est. da Aldeia,1423 | 4146-5644

granja@loclav.com.br
CAUCAIA: Est. Caucaia do Alto, 850 - 4614-5755

cotia@loclav.com.br

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

Tradição e Credibilidade
Tel.: (11) 4612-9827 - Fax: (11) 4613-9908

conetica@conetica.com.br
www.conetica.com.br

AUTOMÓVEIS

Pintura e Funilaria
PERSONALIZAÇÃO - RETOQUES - POLIMENTOS

CRISTALIZAÇÃO - PINTURA EM ESTUFA
(11) 4186-4180 - (11) 95383-5074

monoellyma@hotmail.com
Av. Inocêncio Seráfico, 5148 - Vila Dirce, Carapicuíba - SP
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No nosso site você encontra o profissional certo
Para  cada especialidade
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EDITORAÇÃO

 

www.acemais.com.br

Av. Santo Antonio, 294, Portão
Cotia/SP, CEP 06716-710
Tel:. (11) 4616-2398
secretaria@aetec.org.br

PUBLICIDADE
Anuncie na AETEC
Tiragem: 4.000 exemplares dirigidos 
aos associados e profissionais

Comercial e Produção 
João Lino da Silva
Tel.: 11 99254-9565
joao@acemais.com.br
www.aetec.org.br

CONSELHO EDITORIAL
Alvaro Sergio Barbosa Junior; Arthur Augusto Weigand 
Berna; Celisa de Paula Cunha; Fabio Livio de Morais; 
João Lino; Ricardo José da Cunha; Mariana Mene-
ghisso , Alexandre Pasquoto, Cíntia Monteiro e Renato 
Oliveira.

DIRETORIA AETEC
Triênio 2017/2019

Presidente
Eng. Civil Arthur Augusto Weigand Berna
Vice Presidente de Engenharia
Eng. Mecânico Carlos Peterson Tremonte

1º. Tesoureiro
Eng. Mecânico Paulo Eduardo Grimaldi

2º Tesoureiro
Eng. Civil Francisco Cássio Kira

1ª. Secretário
Eng. Civil Fabio Livio de Moraes

2ª Secretário
Eng. Civil Silvio Armellei Furquim Leite

Representante junto ao CAU
Arq. Cintia Monteiro

Conselho Consultivo
Eng. Civil Fabio Francisco Porrino; Arq. e Urbanista Ri-
cardo José da Cunha; Arq. e Urbanista José Roberto 
Baraúna Filho; Eng. Elétrico Renato Oliveira de Andra-
de e Eng. Civil Luciano Alberto Camerlingo Alves.

Comissão Auxiliar de Fiscalização de Cotia
(CAF-Cotia)
Inspetor Chefe
Eng. Elétrico Cassiano Fábio Santos Diegues
Inspetor Elétrica
Eng. Elétrico Cassiano Diegues

Inspetor Química
Eng. Químico Antônio Domene

Inspetor Civil
Eng. Civil Silvio Armelei Furquim Leite

Inspetor Mecânica
Eng. Mecânico Carlos Peterson Tremonte

Inspetor de Agrimensura
Eng. Civil e Agrimensor Dr. Fabio Francisco Porrino

Inspetor Engenharia Segurança do Trabalho
Eng. Seg. Marcos Francisco de Almeida

Conselheiro CREA-SP
Eng. Mec. Paulo E. Grimaldi

REVISTA AETEC
Um informativo da

EXPEDIENTE EDITORIAL

Como você escolhe um tomate?
Como você escolhe seu Dentista?
Como você escolhe seu Médico?
Como você escolhe o pneu de seu carro?
Como você escolhe seu tênis de corrida?
Como você escolhe a pilha de seu controle remoto?
Como você escolhe? 
Escolher é mister! Às vezes, temos até que escolher entre viver 
ou morrer. Às vezes temos que escolher entre amar e odiar, 
continuar ou desistir... Sempre temos que escolher o caminho a 
seguir! 
Então eu pergunto: 
Como você escolhe um profissional para projetar e construir ou 
reformar sua casa, seu escritório, ou o que for?
Você escolheu o tomate podre, o Dentista desabilitado, o Médico 
charlatão, o pneu que estoura na estrada, o tênis que só dura 
um quilômetro, a pilha que vaza dentro do controle remoto? 
Você sabe que precisa escolher bem e não fará a bobagem de 
procurar alguém sem habilitação. É preciso alguém que o 
aconselhe com competência, alguém que possa avaliar suas 
necessidades, sua expectativa, propondo soluções viáveis sobre 
todos os aspectos envolvidos. 
Quem personifica isto tudo é um bom profissional; Um 
Arquiteto e Urbanista, profissional que projeta o espaço onde se 
desenrola a vida, numa casa, num escritório ou fábrica, numa 
rua, bairro ou cidade; Um Engenheiro, que também estudou 
por anos para resolver problemas e viabilizar a execução do 
projeto arquitetônico, aportando suas competências.
Na AETEC você certamente encontrará o profissional mais 
indicado para satisfação de suas necessidades.
Uma boa escolha será também uma oportunidade de conhecer 
o quanto é importante a complementação de uma especialidade 
por outra diversa, todos trabalhando em uníssono 
por um resultado melhor, retrato de um mundo 
multidisciplinar e cooperativo. 

Boa escolha!

A ESCOLHA

Arquiteto e Urbanista 
Ricardo José da Cunha 

Editor da revista da AETEC

mailto:joao%40acemais.com.br?subject=Contato
http://www.aetec.org.br%0D
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 As pessoas com deficiência e as com mobilidade reduzi-
da demandam atitudes e atendimento condizentes com 
suas necessidades. 6.1 Atendimento prioritário Devem 
ter atendimento imediato e diferenciado as pessoas com 
deficiência e as com mobilidade reduzida, segundo o 
Decreto nº. 5.296/2004 a) assentos de uso preferencial 
sinalizados, espaços e instalações acessíveis b) mobiliário 
de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à 
altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, 
conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibi-
lidade da ABNT c) serviços de atendimento para pes-
soas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes 
ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais 
– Libras e no trato com aquelas que não se comuniquem 
em Libras, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-
-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendi-
mento d) pessoal capacitado para prestar atendimento 
às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, 
bem como às pessoas idosas e) disponibilidade de área 

ORIENTAÇÕES PARA 

 O BEM           
       ATENDER
     TEXTO INTEGRANTE CAPÍTULO 6

TURISMO E ACESSIBILIDADE - Manual de Orientações do Ministério do Turismo

especial para embarque e desembarque de pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida f ) sinalização 
ambiental para orientação das pessoas com deficiência 
e com mobilidade reduzida g) divulgação, em lugar vi-
sível, do direito de atendimento prioritário das pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida h) admis-
são de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia 
de acompanhamento junto de pessoa com deficiência ou 
de treinador nos órgãos da administração pública direta, 
indireta e fundacional, as empresas prestadoras de ser-
viços públicos bem como nas demais edificações de uso 
público e naquelas de uso coletivo, mediante apresenta-
ção da carteira de vacina atualizada do animal i) locais de 
atendimento adequados 6.2 Atendimento adequado a 
pessoa com deficiência e o idoso sempre devem ser con-
sultados sobre a melhor maneira de serem atendidos ou 
abordados, evitando-se, assim, constrangimentos desne-
cessários. No entanto, algumas recomendações ou dicas 
podem ajudar no dia a dia dessas pessoas. 6.2.1 Pessoas 
que utilizam cadeiras de rodas. Ao falar com uma pes-
soa em cadeira de rodas, procure situar-se de frente e 
na mesma altura da pessoa, sentando-se, por exemplo. 
Pergunte ao usuário se quer alguma ajuda, dirigindo-se 
sempre a ele e não ao acompanhante, se for o caso • • 
6.16 Ao ajudar um usuário de cadeira de rodas a des-
cer uma rampa inclinada é preferível usar a “marcha ré”, 
para evitar que, pela excessiva inclinação, a pessoa dese-
quilibre e possa cair para frente. Para auxiliar a subir e 
descer de um meio de transporte não adaptado proceda 
da seguinte forma - Coloque a cadeira de rodas freada, 
paralela ao veículo. Para maior segurança é convenien-
te a ajuda de duas pessoas: uma para segurar o tronco 
(axilas) e outra para segurar as pernas, logo abaixo dos 
joelhos - Para subir, deve-se posicionar a pessoa de costas 
para o degrau ou porta do veículo, conduzindo-a para o 
interior - Para descer, deve-se adotar o mesmo procedi-
mento, sendo que quem segura pelas pernas deve descer 
primeiro, apoiado por quem segura pelo tronco. 



NOTÍCIAS 

EAD NA ARQUITETURA FUROU

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo/BR  
decidiu no dia no dia 29 de março, e já instruiu 
aos conselhos estaduais, para que recusem os 
pedidos de registro profissional de bacharéis 
em arquitetura e urbanismo formados na 
modalidade Ensino à Distância.
Argumentou o CAU-BR que esse modelo ainda “ 
não oferece segurança à sociedade”.
Nos conselhos de Farmácia, Odontologia e 
Medicina Veterinária, esse modelo de Ensino 
à Distância também vem obtendo avaliações 
negativas.
O CAU-BR, entretanto, não apresentou estudo 
sobre a queda em quase 50% das horas de aula 
no ensino presencial, em relação há 15 anos 
atrás,  fato que vem trazendo queda acentuada 
na qualidade de ensino de diversas profissões, 
como medicina, engenharia, e muitas outras.

INSTITUTO DE ENGENHARIA

PALESTRA 16 DE MAIO
OPERAÇÃO SUSTENTÁVEL EM CONDOMÍNIOS

CURSO 30 DE MAIO
TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE 
PARA CONDOMÍNIOS

REDUÇÃO DE CUSTOS
Ministrado pela Professora, Arquiteta e 
Engenheira Civil AUREA VENDRAMINI

Na sede do Instituto de Engenharia, 
avenida Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana
tel.: 3466-9200

PARA SÍNDICOS, PRESIDENTES,
MORADORES E ADMINISTRADORAS

24 de agosto 
(sábado) das 

8:30 às 13:30h
Na sede da AETEC - Avenida Santo Antonio, 294

altura km 29 da Raposo - Portão – COTIA/SP

Palestras com especialistas 
e expo de serviços e produtos

INSCRIÇÕES PARA PARTICIPANTES
(Síndicos, Presidentes e Moradores)

WhatsApp:11- 99552-2581

 INSCRIÇÕES PARA BOXES DE FORNECEDORES 
WhatsApp:11- 99254-9565 

Haverá BOX para Fornecedores de Condomínios exporem seus produtos e serviços, 
para contato com todos os participantes.

Com a presença de 8 renomados palestrantes, que irão 
debater e responder perguntas sobre temas importantes na 

administração de condomínios como:
Legislação, Responsabilidade Civil, Segurança, Lei do Silêncio, 

Empregados, Paisagismo, Abertura de Empresas para quem trabalha em 
Home Work, Síndico Pro�ssional, Vizinhança, Inadimplência, 

Administração com Produtividade, ART nas construções e reformas, com 
a participação de Arquitetos e Engenheiros. Redução de Custos.

Programação
8:30h – Início
8:30 às 10:30 – Palestras de 10 minutos cada, de 
4 palestrantes, presença na mesa ainda de 1 arquiteto, 
1 Engenheiro, o Presidente da AETEC e dois representantes 
de administradoras.
UMA hora destinada exclusivamente a  perguntas e 
respostas  pelos  participantes da mesa.

10:30 às 11:20h – Brunch e visita aos boxes dos 
fornecedores.

11:30 às 13:20 – Palestras de 10 minutos cada, de 
4 NOVOS palestrantes com NOVOS temas.
UMA hora destinada exclusivamente a  perguntas e 
respostas  pelos participantes da mesa.
13:20 Sorteio de brindes importantes entre os 
participantes presentes e recebimento de Certi�cados de 
Presença. 

FÓRUM DE 
CONDOMÍNIOS VE

RT
IC

A
ISHORIZONTAIS
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8 DE MARÇO: 

DEBATE PROMOVIDO PELO CAU-SP 

      “MULHERES 
 No segundo ano consecutivo, o Cau SP realizou o en-
contro de profissionais arquitetas urbanistas para come-
morar o dia internacional da mulher, e, pela primeira 
vez, eu aceitei o convite, fui participar e saí do evento 
com a feliz sensação de que devíamos construir encon-
tros como esses muitas vezes ao longo do ano. Foi uma 
tarde de conhecimento, tiveram a voz dezenas de profis-
sionais, com experiências e formações ímpares, que, por 
alguns minutos apresentavam seu currículo e sua expe-
riência profissional, daquele jeito bom, como uma con-
versa de amigas, mesclando na narrativa de uma projeto 
importante o nascimento do filho, ou, o ocupar uma 
cadeira de docência sonhada à um noivado. Conversa 
de mulher, e foram histórias especiais. Números estatís-
ticos sempre norteiam um diálogo, então, podem não 
ser os ideais, mas estamos no caminho para algo me-
lhor: 67% dos arquitetos urbanistas no Brasil, são mu-
lheres, que sorte tem o Brasil. Atualmente, dentro dos 
cargos de gerência no Cau SP, metade das cadeiras são 
ocupadas por mulheres. Houveram os números não tão 
bons, sim. Mas hoje, só hoje, vou me permitir não es-
crever sobre eles. A questão do gênero em arquitetura 
possui dois apelos de mudança de postura que foram 
fortemente repetidos na conversa: o direito à cidade e 
a dimensão do trabalho feminino profissional. A soro-
ridade é um processo de construção coletivo que pre-
cisa caminhar ao diálogo além das batalhas que foram 
e são constantemente travadas. É no diálogo, na troca 
de vivências, que poderemos transformar os canais de 
conexão e garantir que desempenho e competência es-
tejam além dos rasos pré-conceitos de gênero que mui-
tos ainda utilizam, erroneamente, estar selecionando ou 
qualificando. Falou-se em intensificar o movimento em 
agregar arquitetura e engenharia, cada profissional com 
suas funções claramente definidas e complementares, 
como uma ponte de vínculos favoráveis à consolidação 
de ambos os setores. Foi também consenso comum a 
necessidade de implementação das divulgações do Cau 
para, no marketing, direcionar campanhas voltadas ao 
público leigo, explanando sobre as competências, áreas 

de atuação e formatos de contratação para arquitetura, 
e a necessidade urgente de expandir o trabalho de asses-
soria técnica em todas as áreas. Embora abordados em-
bates polêmicos, o que se perpetuou no encontro foram 
exemplos de profissionais extremamente qualificadas e 
detentoras de reconhecimento em suas carreiras, nos di-
versos setores da arquitetura e do urbanismo: Heloísa 
Pomaro, especialista em Steel Frame, Luciana Schenk, 
especialista em paisagismo, Miriam Addor, especialista 
brasileira em BIN; para citar algumas. Hoje se fala so-
bre empoderamento feminino na mídia, quase sempre 
com um viés de incomodação masculina pelo espaço da 
mulher no mercado de trabalho, ou outras, com o viés 
da busca pela igualdade entre homens e mulheres em 
bandeiras nas mãos femininas em detrimento da compe-
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8 DE MARÇO: 

DEBATE PROMOVIDO PELO CAU-SP 

      “MULHERES 

tência masculina de desempenho nesse mesmo mercado. 
Um conflito permanente, existencial, quando a base si-
lenciosa do tumor é cultural e profundamente arraiga-
da. Desta forma, é de suma importância compreender o 
papel transformador que mulheres de expressão, sejam 
elas arquitetas, engenheiras, tecnólogas, tem conseguido 
agregar a essas áreas. Ainda é necessário se impor, por-
que a maturidade em um meio conservador e masculino 
ainda se faz necessária, mas, ao entender o brilhante cur-
rículo que temos das mulheres, entendo ser esse o meio 
de imposição mais expressivo e de melhor valia em todos 
os aspectos e é para esse rumo que devemos caminhar. 
Somar conhecimentos e domínios para gerar influências 
benéficas ao rumo da arquitetura, seja em sua carteira de 
clientes, em seu círculo social, cidade ou para o mundo. 
O melhor papel è transferir e expor conhecimento. O 
papel feminino na arquitetura é estrutural, representa a 
síntese do projeto que é a capacidade da interdiscipli-
naridade e desempenho estético aliado ao funcional. As 
mulheres têm essa natureza, então, em suas empreitas e 
demandas, aplicar o que nos é essencial como seres hu-
manos é uma tendência nata, o que produz um expressi-
vo trabalho nessa área.
Domínio do conhecimento e a especialização somados 
a isso, nos tornam profissionais com uma capacidade de 
realização e transformação importante, deixando um le-
gado de bons trabalhos que irá permitir a evolução reco-
nhecida cada vez mais ampla e permanente do gênero no 
setor, tenho certeza. 

Mariana Meneghisso F. Pasquotto. (Arquiteta Urbanista formada pela 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo, e Design de Interiores formada 
pela Escola Panamericana de Artes de São Paulo. Titular, hà 13 anos, no 
escritório Meneghisso e Pasquotto Arquitetura.) Associada da AETEC.

NA
ARQUITETURA”
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O escritório granjeiro 
Meneghisso e Pasquotto 
Arquitetura recebeu o prêmio de 
primeiro lugar em um concurso 
oferecido pelo Pólo Granja Viana de Arquitetura pelo projeto de 
apartamento realizado pela dupla de arquitetos, 
Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto, ambos, associados da Aetec.

 Esta página foi criada para os arquitetos associados à AETEC poderem manifestar suas criações e trabalhos.Arquiteto
Espaço   do
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 Outros 17 projetos concorreram ao prêmio, sendo este 
o escolhido como ganhador por um júri composto por 
importantes nomes da arquitetura e design de interiores: 
Carolina Szabó (fundadora e ex-presidente da ABD), Da-
niela Colnaghi ( diretora de marketing da ADESP), Je-
thero C. Miranda ( professor na Faculdade de Belas Artes 
de São Paulo e diretor da ABD), Sandra Leise ( publisher 
do Cidad3 e das revistas Decorar Magazine e casa & Mer-
cado) e também o engenheiro Arthur Augusto Weigand 
Berna, presidente da AETEC.
Ações como essa, de valorização e reconhecimento da 
competência e talento dos profissionais de nossa região 
tem tido um olhar especial da Aetec no sentido de ampliar 
as possibilidades de trabalho em nosso setor deixando em 
evidência que temos qualificados arquitetos, engenheiros e 
tecnólogos em nossa carteira associada. A intervenção na 
planta original foi grande, para transformar o convencional 
apartamento de 2 dormitórios com 70 metros quadrados, 
em um generosa suíte com closet e banheira e um living 
com sala de jantar e cozinha integrados para bem receber. 
O espaço recebeu ainda um ainda um ambiente de bar e 
um lavabo para visitas. Localizado no Pacaembú, em São 

Paulo, a sala de jantar ocupou a varanda, dela, temos uma 
linda vista do Memorial da América Latina, um dos car-
tões postais da cidade. O briefing atendia as necessidades 
de um jovem advogado solteiro, que iria mudar-se para o 
novo endereço para estar no mesmo quarteirão do escritó-
rio onde trabalha e também próximo à região dos fóruns, 
na Barra Funda. O que vem de encontro com a transfor-
mação do modo de vida das novas gerações em relação à 
cidade, a mobilidade urbana e a vida prática. O aparta-
mento está localizado em um condomínio com serviços 
coletivos como lavanderia, academia e salas de co-working. 
O projeto recebeu mobiliário autoral nas cadeiras em ma-
deira maciça da designer Rejane Carvalho, nas mesas de 
Jader Almeida e também nas peças em mosaico de laca 
e teca feitos à mão pela Oca Brasil com desenhos em ho-
menagem à Niemayer. Toda a marcenaria foi desenhada 
exclusivamente pelos arquitetos para o projeto, mesclando 
acabamentos amadeirados com uma pele única de vidro 
branco com mais de 3 metros que divide as salas da suíte. 
Outra escolha interessante foi a banheira de imersão escul-
pida em uma mistura mineral e resina que mantém a agua 
aquecida sem o uso de aquecimento elétrico.  
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liando, por isso essa etapa é de grande importância para 
a realização do trabalho. A pesquisa deverá ser o mais se-
melhante possível ao imóvel avaliando, tanto no quesito 
características físicas, quanto sócio-econômicas. Ter fon-
tes de informações diversificadas, características relevantes 
bem descritas, dados atuais (tendo como referência a data 
da avaliação), também são itens que determinam um bom 
trabalho. Aqui vale a pena lembrar: que a quantidade de 
dados depende do grau de fundamentação que o Profis-
sional de Avaliação deseja alcançar, e é definido pela NBR 
14.653/ 2011- parte 2. 
Com as características do imóvel avaliando e dos dados, 
passa-se então a definição das variáveis que interferem na 
formação do valor do imóvel, por exemplo: área do ter-
reno, área construída, padrão, conservação, idade, entre 
outras. E, a partir deste ponto trabalha-se com o método 
comparativo direto de dados de mercado com utilização 
de tratamento científico, para realizar-se a avaliação. 
O tratamento científico é a utilização da inferência esta-
tística, como ferramenta para tratamento das variações 
existentes entre os imóveis, fazendo assim a sua homo-
geneização, para que todos os dados da amostra fiquem 
semelhantes ao imóvel avaliando e, assim, podendo che-
gar-se a um valor de mercado.
Por isso, um curso de Avalição de Imóveis tem como base 
preparar o Profissional de Avaliação para o desenvolvi-
mento deste tipo de trabalho, apresentando a Norma de 
Avaliação – ABNT NBR 14.653, partes1 e 2,  e capaci-
tando-o a utilizar a inferência estatística para homogenei-
zação dos dados da amostra, definindo assim o Valor de 
Mercado do Avaliando.

Quando o tema é avaliação de imóveis, frequentemente 
aparecem as seguintes perguntas: No que consiste a ava-
liação de imóveis? Quais são as suas utilidades? E, quais 
as oportunidades de trabalho que a necessidade de uma 
avaliação pode trazer?
O produto final dos Profissionais de Avaliação, Arquitetos 
e Engenheiros, é o “Laudo de Avaliação”, o qual é reali-
zado tendo por base a Norma de Avaliação de Imóveis 
Urbanos ABNT NBR 14.653, parte 1 e 2.
Para a confecção do laudo, é necessário desenvolver al-
gumas etapas durante o trabalho. Inicialmente, deve-se 
identificar o imóvel a ser avaliado, classificando-o em 
lote, apartamento, loja, edifício comercial, ou edifício 
residencial, entre outros. Na sequencia deve-se determi-
nar qual o objetivo da avaliação, se é para determinação 
de valor de mercado, venda, locação, processos judiciais, 
penhoras, etc. E, por fim, estuda-se a documentação 
apresentada, sua compatibilidade com o imóvel, defi-
nindo a possibilidade, ou não, do desenvolvimento do 
trabalho.
Definindo o tipo de imóvel, o objetivo a ser alcança-
do, e tendo os documentos necessários, passa-se para a 
vistoria do imóvel ao ser avaliado, passo preponderante 
ao desenvolvimento de um bom trabalho. Nesse está-
gio, identifica-se, inicialmente, a região onde o imóvel 
se situa, definindo suas características, padrão das cons-
truções no entorno, pontos influenciantes no valor das 
construções próximas, seus aspectos físicos, topografia, 
tipo de solo, zoneamento, infraestrutura e equipamentos 
urbanos da região. Posteriormente, inicia-se a análise do 
terreno em si, estudando seu posicionamento na quadra, 
utilização, dimensões, forma, topografia, e tipo de solo 
do terreno. Somente, depois de caracterizado o terreno, 
passa-se para a caracterização das edificações e benfeito-
rias existentes. Nessa etapa, define-se o tipo da constru-
ção, seus aspectos arquitetônicos, construtivos, padrão, 
uso e ocupação, área construída e conservação. Também, 
é nesta fase que se identifica e relata a existência de ma-
nifestações patológicas.
Após a caracterização da região e do imóvel a ser avaliado, 
inicia-se a pesquisa de mercado. Sendo que, esta tem que 
ser realizada em regiões compatíveis com o imóvel ava-

AVALIAÇÃO 

     de 

    Imóveis
“Definindo o tipo de imóvel, 
o objetivo a ser alcançado, 

e tendo os documentos necessários, 
passa-se para a vistoria do imóvel 

ao ser avaliado, 
passo preponderante 
ao desenvolvimento 

de um bom trabalho.”



AETEC 11

Os honorários referentes aos trabalhos de perícia e avalia-
ção de imóveis são definidos pelo IBAPE, ou pelo Institu-
to de Engenharia, através de tabelas para cada estado. De 
acordo com o Regulamento de Honorários para Avalições 
de Perícias de Engenharia, IBAPE/SP, Art. 6º - A remu-
neração mínima do profissional, inclusive no caso de con-
sultorias, é de R$ 4.510,00 (quatro mil, quinhentos e dez 
reais), define a hora técnica do Profissional de Avaliação 
em R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais por hora); sendo 
que, para definir a quantidade de hora necessária para de-
senvolvimento do trabalho, estima-se o tempo gasto com 
o deslocamento, a vistoria e, o tempo necessário para es-
tudo e elaboração do laudo. 
A Engenharia de Avaliação permite que o profissional seja 
autônomo, tendo como público alvo as Instituições Fi-
nanceiras que trabalham com a habitação; o judiciário, 
trabalhando como perito ou como assistente técnico de 
uma das partes do processo; e pessoas físicas ou jurídi-
cas quando necessitam do trabalho para órgãos públicos, 
avaliação patrimonial, venda ou aquisição de imóveis de 
grande vulto. 
Curiosidades da valiação imobiliária:
Mas afinal qual é a diferença entre parecer técnico de ava-
liação mercadológica e laudo de avaliação de imóveis:
O Parecer Técnico é um relatório emitido por profissio-
nal capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de 
sua responsabilidade, neste caso o Corretor Avaliador, o 
qual possui CRECI (Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis) e CNAI (Cadastro Nacional de Avaliadores Imo-
biliários), que atua nesta área, tem experiência e domínio 
do assunto. Enquanto, o laudo de avaliação é um relató-
rio técnico de avaliações sobre a estrutura do bem (NBR 
14.653) elaborado por um Engenheiro ou um Arquiteto.
Alguns Bancos, como a Caixa Econômica Federal por 
exemplo, segue a NBR 14.653, e aceita somente os pro-
fissionais cadastrados no CREA e no CAU para prestarem 
este tipo de serviço.  

Valéria Cotrim Cury, é engenheira civil pela Universidade Católica de  Goi-
ás – UCG , especialista em Engenharia Diagnóstica e Engenharia de Segu-
rança do Trabalho. 
Cíntia Monteiro, é arquiteta e urbanista pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e mestre em Habitação pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
do Estado de São Paulo.

î Projetos Estruturais Completos
î Residencial, Comercial e Industrial
î Fundações Rasas e Profundas
î Muros de Arrimo 
î Pisos Industriais
î Acompanhamento de Obras
î Laudos Técnicos 

Ábacus Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.

Endereço: Avenida Elias Yasbek, 2040 - Embu das Artes - SP

abacus@abacusconsult.com.br  
(11) 4781-5560   
(11) 3433-2900

www.abacusconsult.com.br
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Por que as estruturas metálicas “não pegam” no Brasil? 
As razões são culturais, educacionais, comerciais? O setor 
está preparado para atender às demandas? De uma forma 
simplificada vamos voltar os olhos para o Passado, passar 
pelo Presente, tentar entender o que se passa e prever o 
Futuro próximo. Passaremos pelas etapas da obtenção de 
uma estrutura metálica, Projeto, Fabricação e Montagem, 
considerando a produtividade destes processos.

UM OLHAR PARA O PASSADO
A produção de estruturasmetálicas no Brasil iniciou-se 
com a CSN produzindo perfis e chapas a partir de 1946. 
Anteriormente as estruturas eram importadas, como por 
exemplo, o Viaduto da Santa Ifigênia na cidade de São 
Paulo, de 1913, fabricado na Bélgica, ainda em utilização. 
As Estruturas Metálicas vieram para atender às necessida-
des da rápida industrialização. De país agrícola passamos 
à industrialização. Vieram a implantação das fábricas de 
automóveis, a “linha branca”, a construção de Brasília e 
a própria indústria siderúrgica. Fábricas de estruturas de 
porte se instalaram para atender com agilidade e prazos 
curtos as necessidades urgentes de construção e ampliação. 
Depois de 1970, em virtude de crises internacionais, o se-
tor viveu altos e baixos culminando com a crise de 2013 a 
2018. O setor hoje atende aos Arquitetos, Engenheiros e 
Técnicos com alta Produtividade, munido de alta tecnolo-
gia aplicada ao Projeto, Fabricação e Montagem.
Por que empregar estruturas metálicas na construção civil?
São virtudes da aplicação das estruturas metálicas: Alta 
resistência; Fácil fabricação e montagem; Rapidez de ins-
talação; Fundações mais leves em função do menor peso 
estrutural; Reciclável; Passível de reforços para amplia-
ções; Aplicada a qualquer tipo de estruturas.
Por que então a baixa utilização de Estruturas Metálicas 
no Brasil? À baixa utilização de Estruturas Metálicas no 
Brasil, o setor reage com um jeitinho bem conhecido de 

ESTRUTURAS METÁLICAS

Passado,
Presente e 
FUTURO 
Autor: Eng. Waldecyr Pereira da Silva
Colaboração: Eng. Luiz Roberto Cardoso

imputar a culpa aos outros. Eles dizem, a culpa é dos:  
Arquitetos, que não pensam em Metálicas; Engenheiros, 
com baixa carga horária da disciplina na formação; O 
Governo que taxa mais o setor; As Siderúrgicas que não 
tem interesse privilegiando o setor de Automóveis, “linha 
branca” e outros. Esta reação não resolve nada...
Olhando para o Passado, considerando o Presente e vis-
lumbrando o Futuro podemos trazer novos dados para 
incentivar a maior utilização no Brasil.

A EVOLUÇÃO PROJETO
De 1950 a 1990, temos os projetistas e engenheiros traba-
lhando internamente nas fábricas, com projetistas em suas 
pranchetas, utilizando tecnígrafos, desenhos em papel ve-
getal, nanquim e cópias heliográficas.
A Produtividade é limitada pelos equipamentos disponí-
veis. Se há mais encomendas contratam-se mais projetis-
tas e compram-se mais pranchetas. O pessoal é formado 
nas Fábricas. Os engenheiros calculam com réguas de cál-
culo. Muitos imigrantes vieram para o Brasil depois da 
Segunda Guerra Mundial trazendo o modo europeu de 
cálculo e detalhamento das estruturas. Em 1972, surgem 
as primeiras calculadoras de bolso, mas isto não reflete em 
aumento da Produtividade. Os engenheiros antigos eram 
“craques” nas réguas de cálculo. Em 1990, popularizam-
-se os computadores pessoais. Aí sim, há um aumento da 
Produtividade no Cálculo, os engenheiros se libertaram 
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dos grandes computadores caros e lentos. Este salto na 
produtividade foi acompanhado dos programas de proje-
to e detalhamento de estruturas, tipo AutoCad, ainda em 
2D (plano). O Projeto começa a integrar Cálculo, Dese-
nho e Detalhamento. A partir de 2000, vem os programas 
3D.  A Produtividade aumenta vertiginosamente. Os PCs 
aumentam a capacidade de processamento e se tornam 
mais baratos. Programas de projeto e detalhamento auto-
mático estão também integrados. 

2019
O Setor está preparado para o Futuro, comprogramas de 
Cálculo , Projeto e Detalhamento mandando as informa-
ções para a Fabricação eletronicamente.

2025
Não haverá mais desenhos,haverá Modelos. Eles estarão nas 
salas de Projeto, nas Fábricas e na Montagem. Cada setor 
pode utilizar o seu “botão” e selecionar o que lhe interessa.
Na Montagem, óculos 3D, possibilitarão aos Engenheiros 
visualizar as estruturas futuras que chegarão na obra.

Fabricação: De 1950 a 2000, a Fabricação não aumen-
tou a sua Produtividade. As Fábricas de Estruturas tinham 
mercado cativo, as fábricas de automóveis, utilidades, fer-
ramentas. Os clientes eram basicamente a indústria. Não 
se pensava ou não se tinha tempo de pensar em produti-
vidade. Se haviam mais encomendas compravam-se mais 
máquinas de soldas e parafusadeiras. Não havia máquinas 

modernas nem era possível importar. Prensas excêntricas 
ou hidráulicas faziam o trabalho pesado.

2000
As fábricas procuram abrir novos mercados. Voltam-se para 
as obras comerciais e residenciais. Isto é possível com a im-
portação de equipamentos de controle numérico de alta 
produtividade. O setor conta comempregados mais escola-
rizados. O Planejamento integral eadiminuição dos prazos 
aliadosà melhor qualidade,são possíveiscom a utilização dos 
computadores pessoais. O rastreamento do material é pos-
sível. Uma chapa de ligação é identificada e sabe-se a sua 
chapa de origem, data de laminação, fornecedor, etc...

2019 A 2025
O setor está preparado para atender ao Mercado de Cons-
truçãoa custo e prazos competitivos

Montagem: De 1950 a 2000, a Montagem é a atividade 
mais pressionada. Ela tem de viabilizar os prazos acorda-
dos sem ter equipamentos pesados. Utilizam-se “mastros”. 
A inventividade e criatividade são  cruciaispara o atendi-
mento dos prazos. A Produtividade é  baixa. 

2005 
Surgem os equipamentos modernos, guindastes de grande 
capacidade e gruas. Aumento geométrico da produtividade.

2025
O Futuro chegou e promete muito mais. O gráfico de Pro-
dutividade x Tempo, sintetiza o exposto anteriormente. 

Nota-se a baixa produtividade do setor tanto em Projeto 
quanto Fabricação e Montagem no século XX. No século 
XXI, o setor moderniza-se e está hoje apto a atender os 
anseios dos Arquitetos, Engenheiros e Consumidores com 
produtos de elevada técnica e precisão.

Conclusão: Agora quase tudo é possivel. Temos as ferramen-
tas necessárias. O setor está preparado para colocar o Brasil 
entre os paises de alta utilização de estruturas metálicas, der-
rubando a rejeição, agora irracional. Futuro trará oportuni-
dades para quem se qualificar e o momento para isto é já! 

Viaduto Santa Efigênia - 1913 e projetistas em ano indeterminado

Gráfico de evolução da produtividade
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Por Mariana Meneghisso f. Pasquotto
 Arquiteta Urbanista formada pela Faculdade de 
Belas Artes de São Paulo, e Design de Interiores 
formada pela Escola Panamericana de Artes 
de São Paulo. Titular, Há 13 anos, no escritório 
Meneghisso e Pasquotto Arquitetura.

A Expo Revestir 2019, como tem sido 
recorrente, movimentou a cidade de 
São Paulo atraindo um público pro-
fissional do setor da construção civil 
para acompanhar os lançamentos e 
novidades dos principais fabricantes 
de revestimentos, louças e metais.
Em sua 17ª Edição, a feira reuniu 
240 expositores em 40 mil metros 
quadrados. Evento paralelo, o Forum 
Internacional de Arquitetura, Design 
e Construção trouxe alguns nomes 
importantes na arquitetura mundial 
para palestrar, entre eles, Sou Fuji-
moto, arquiteto japonês e Elizabeth 
de Portzamparc, arquiteta carioca 
com expressivo trabalho mundial em 
seu escritório parisiense. Para traduzir 
as tendências apontadas nesta edição 
certamente voltaremos o olhar para 
materiais de uso sustentável, aliás, 
tema atual e engajado com as tendên-
cias mundiais de outros setores como 
moda. Nos revestimentos, o uso dos 
materiais naturais e com apelo ecoló-
gico na base de produção. Reprodu-
zindo texturas e visuais como pedras, 
bambus e folhagens o que remete à 
natureza. Tingimentos e a troca de 
bases sintéticas ao original como as 

portas e janelas em PVC que repli-
cam tons metálicos e amadeirados. 
Pisos externos intertravados a base de 
concreto produzidos à partir de ma-
téria prima reciclada. O mesmo acon-
tece com os porcelanatos e cerâmicas, 
onde nota-se uma predominância de 
acabamentos foscos e satinados. Evi-
dência para tons terrosos e naturais, 
oxidados e rústicos, em ampla gama. 
Uma forte presença dos revestimen-
tos de grandes formatos e espessura 
“slim”, e também dos revestimentos 
cimentícios artesanais ou semi-artesa-
nais, para uso em paredes divisórias 
como elementos vazados e cobogós, 
réplicas de pedras rústicas e de tijo-
los de demolição em uma carteira de 
cores. Os metais trouxeram soluções 
inusitadas, como misturadores mo-
no-comandos que dispõem, além da 

  VISITA A

 EXPO
REVESTIR 
2019



AETEC 15

água quente e fria, a opção na mes-
ma bica de água gelada, filtradas e/
ou com gás....outras que possuem a 
bica retrátil, que permitem ocultar a 
área de lavagem na bancada e ampliar 
a área de preparo ou mesmo manter 
oclusa toda a cuba onde a torneira se 
acomoda embutida, ganho de espaço 
livre quando desejado em ambientes 
pequenos ou cozinhas em áreas so-
ciais, cada vez mais comuns em pro-
jetos para pequenos espaços. Painéis 
metálicos estampados ou perfurados 
a lazer também chamavam a atenção, 
ainda que com tecnologia de produ-
ção hi-tech, a coloração era predomi-
nante de matizes neutras e naturais. 
Para falar em inovação, paredes em 
gesso “dry-wall” receberam aditivos 
como véu de vidro e polímeros para 
serem lançadas em versões para apli-
cação em fachadas externas já que se 
tornaram resistentes a raios UV, umi-
dade e intempéries, além de serem 
mais estabilizadas tridimensional-
mente. Também para aplicação em 
fachadas, novas cerâmicas recebem 
tratamento anti poluição e bacteri-

cida com a preocupação de melhorar 
o ar, evitar doenças e também evitar 
alterações de cor e escurecimento, pa-
tologias frequentes em fachadas. Um 
viés importante são as peças assinadas, 
design autoral em linhas exclusivas de 
louças, metais e linhas de revestimen-
to trazem potencial valor agregado ao 
produto. Na Revestir, esse movimen-
to se intensifica a cada ano, represen-
ta a valorização profissional e amplia 
o leque de atuação de designers e ar-
quitetos que imprimem sua identida-
de nas criações. Para quem puder se 
planejar e visitar a próxima edição, a 
Expo Revestir 2020 acontecerá de 10 
à 13 de março. Os dias de feira são 
divididos em Business Days e Crea-
tive Days, o primeiro com programa-
ção para receber os compradores e o 
segundo para receber profissionais do 
setor como engenheiros e arquitetos, 
que buscam conhecer as novidades e 
se familiarizarem com os lançamen-
tos. O ingresso para profissionais da 
área é gratuito, inclusive para a parti-
cipação do Fórum, com diversos con-
teúdos interessantes. Vale a visita.  

Hammed colors by Castelatto
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As vantagens e benefícios 
do associado da AETEC

Av. Santo Antonio, 294, Bairro Portão
Cotia/SP - www.aetec.org.br

Tel. (11) 4616-2398
WhatsApp (11) 99552-2581

A AETEC é uma associação fundada em 13 de setembro de 1993, 
(25 anos), que tem por � nalidade agregar e atender a todos os 
pro� ssionais registrados nos conselhos regionais do sistema 
CREA/CONFEA e CAU, sendo apolítica e sem � ns econômicos.

Sala da SecretariaAuditório Sala dos Profi ssionais Sala de Aula Sala do CREA

Objetivos
•• Orientar seus associados quanto às normas que disciplinam 

o exercício pro� ssional;
•• Zelar pela ética pro� ssional, promoção da cidadania, dos direitos 

humanos, da democracia e de outros valores universais;
•• Promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, produção e divulgações de informações e 
conhecimentos técnicos e cientí� cos, bem como, a realização de 
estudos de questões técnicas e administrativas de interesse geral;

Vantagens e Benefícios
Emissão de Cadernetas de Obras; atendimento de todos os serviços 
do CREA; Sala do Pro� ssional; Sala de reunião, Auditório, Sala de aula 
para treinamento; Sala compartilhada (coworking); Almoços com 
palestra todo mês, com networking entre pro� ssionais; Cursos de 
aperfeiçoamento; revista bimestral; relacionamento com fornecedores; 
programa de descontos em escolas, fornecedores e comércio em geral.

A Escola SENAI em Cotia - “Ricardo Lerner” Cursos 
de Aprendizagem Industrial. A participação em cursos 
de Aprendizagem Industrial é o primeiro passo para jo-
vens e adolescentes terem acesso ao primeiro emprego: 
Auxiliar de Produção; Assistente Administrativo; Assis-
tente Técnico de Vendas; Eletricista de Manutenção 
Eletroeletrônica; Mecânico de Manutenção; Mecânico 
de Usinagem.
Os Cursos Técnicos são oferecidos gratuitamente, com 
exceção dos materiais didáticos impressos (livros e apos-

SENAI DE COTIA 

EM 

plena 

ATIVIDADE

tilas), pelos quais, no ato da matrícula, é recolhida uma 
taxa a cada semestre.  A Escola SENAI “Ricardo Lerner” 
oferece os seguintes Cursos Técnicos: Eletromecânica;  
Fabricação Mecânica; Logística; Formação inicial e con-
tinuada. Os cursos de Formação Inicial e Continuada 
visam ao atendimento às demandas de capacitação rápi-
da, dirigidos aos profissionais já atuantes ou que buscam 
uma nova inserção no mercado de trabalho. Eles são es-
truturados de acordo com as características dos mercados 
regionais e setoriais, com base em demandas claramente 
identificadas no mercado de trabalho.
São diversas áreas: Automação - Automação da manufa-
tura; Educação - Tecnologia Educacional; Eletroeletrôni-
ca - Eletricidade e Eletrônica ; Gestão - Administração 
Industrial e Gestão Financeira; Gestão - Planejamento e 
Qualidade; Logística - Produção e Suprimento; Metalme-
cânica - Mecânica; NR 10 e NR 35; NR 11 - Operador 
de Empilhadeira; Saúde e Segurança no Trabalho; Tecno-
logia da Informação - Informática. 
(Facebook) fb.com/senaicotia (LinkedIn) SENAI Cotia (Twiter) @senaicotia 
- (Instagran) @senaicotia
Escola SENAI “Ricardo Lerner” - Rua Direita, 955 - Vila Santo Antônio | Cotia 
- SP - Telefone: (11) 4628-1600
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As vantagens e benefícios 
do associado da AETEC

Av. Santo Antonio, 294, Bairro Portão
Cotia/SP - www.aetec.org.br

Tel. (11) 4616-2398
WhatsApp (11) 99552-2581

A AETEC é uma associação fundada em 13 de setembro de 1993, 
(25 anos), que tem por � nalidade agregar e atender a todos os 
pro� ssionais registrados nos conselhos regionais do sistema 
CREA/CONFEA e CAU, sendo apolítica e sem � ns econômicos.

Sala da SecretariaAuditório Sala dos Profi ssionais Sala de Aula Sala do CREA

Objetivos
•• Orientar seus associados quanto às normas que disciplinam 

o exercício pro� ssional;
•• Zelar pela ética pro� ssional, promoção da cidadania, dos direitos 

humanos, da democracia e de outros valores universais;
•• Promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, produção e divulgações de informações e 
conhecimentos técnicos e cientí� cos, bem como, a realização de 
estudos de questões técnicas e administrativas de interesse geral;

Vantagens e Benefícios
Emissão de Cadernetas de Obras; atendimento de todos os serviços 
do CREA; Sala do Pro� ssional; Sala de reunião, Auditório, Sala de aula 
para treinamento; Sala compartilhada (coworking); Almoços com 
palestra todo mês, com networking entre pro� ssionais; Cursos de 
aperfeiçoamento; revista bimestral; relacionamento com fornecedores; 
programa de descontos em escolas, fornecedores e comércio em geral.

No último “Almoço dos Profissionais” os associados que 
compareceram doaram caixas de chocolates para serem 
entregues às crianças acolhidas pela “Fundação Maria 
Carolina”,com sede na Rua Tomas Sepe, 600, Jardim 
da Glória, COTIA.As crianças ficaram muito felizes e a 
diretoria da AETEC pode conhecer melhor o trabalho 
executado tão bem por esta Fundação: cuidar de crian-
ças e jovens em situação de risco social, encaminhados 
pelo poder público.
A instituição acolhe até 40 meninos e meninas de 3 a 18 
anos de idade, que recebem alimentação saudável e ba-
lanceada, vestimentas, assistência médica, odontológica 
e psicológica, além do carinho de toda a equipe capaci-
tada para atendê-los. Eles estudam em escolas públicas 
ou, em alguns casos, com bolsa, em colégios particula-

res, e os mais velhos trabalham como jovens aprendizes 
em empresas da região.
Tem várias maneiras de colaborar. Uma opção é tornar-
-se padrinho ou apoiador, ajudando com uma poupança 
em nome de uma criança ou o pagamento de um curso, 
por exemplo, ou fazendo doações em dinheiro (que pode 
abater no IR).
Saiba mais 11-4702-6359 ou fmc@fundacaomariacaro-
lina.org.br ou pelo site: fundacaomariacarolina.org.br  

PÁSCOA 

SOLIDÁRIA 

AETEC
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40º Almoço com Palestra

O QUE É O IPEEA 

seus objetivos e benefícios  
AOS PROFISSIONAIS 
     e às  Associações

O tradicional Almoço dos Profissionais, realizado toda 
última sexta feira do mês, ocorreu no dia 22 de fevereiro, 
às 12h, na sede da AETEC, tendo como palestrante o 
Eng. Agrônomo Benito Saes Júnior,presidente do IPEEA 
– Instituto Paulista de Entidades de Engenharia e Agro-
nomia – localizado na Rua Bandeira Paulista, 716 , Itaim 
Bibi - São Paulo, sob o tema:“O que é o IPEEA, seus 
objetivos e benefícios aos Profissionais e às Associações”.
O IPEEA foi constituído há menos de 2 anos, mas já 

está bastante atuante , com o propósito  de fortalecer as 
associações de classe de engenheiros e agrônomos, em tor-
no de uma entidade ligada ao CREA, disse Benito. Com 
muito trabalho, já congrega mais de 150 associações. Cita 
como exemplo a procura por um plano de saúde, outro 
de odontologia, certificação digital, para trazer renda para 
as associações, que carecem de uma receita condizente de 
sua tarefa. Outro objetivo é montar um banco de reno-
mados palestrantes, visando atualização profissional dos 

Palestrante Benito Saes Júnior
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engenheiros, deixando-os por dentro do que há de mais 
moderno na ciência da engenharia.
E por fim Benito falou num programa de valorização pro-
fissional, pois quase tudo depende da engenharia e esta 
tem de ser a mais competente possível.
Se o empresário quer uma indústria com qualidade preci-
sa de um engenheiro competente ao lado, se o produtor 
rural quer produtividade no campo precisa de um enge-
nheiro agrônomo, e assim em todos os ramos da indús-
tria, bancos, TI, comércio, etc.
Qualquer empresa que valoriza o engenheiro e o tem ao 
seu lado, certamente vai ter um caminho de sucesso.
 Entretanto os números no Brasil são preocupantes, além 
da baixa valorização dos profissionais, estes são formados 
em quantidade bem inferior aos outros países, senão ve-
jamos. 
Pelo seu enorme espaço territorial e pela carência em in-
fraestrutura, o Brasil éconsiderado atrasado na formação 
de engenheiros. Se tivesse um crescimento sustentável, o 
país atualmente enfrentaria um déficit de 20 mil profissio-
nais por ano, principalmente na área da construção civil. 

PREJUÍZO DE R$ 26 BILHÕES
Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
apontam que o país tem atualmente cerca de 600 mil en-
genheiros no mercado de trabalho, (o que a China forma 
por ano). Metade destes especialistas estão na construção 
civil. O número parece relevante, mas não é, no Brasil de 
cada 1000 trabalhadores, 6 são engenheiros. Nos Estados 
Unidos, são quase 25 por 1000.  Segundo a CNI, o mí-
nimo seriaque no Brasil já houvesse 15 engenheiros por 
1000. Estamos com menos da metade.
Essa carência não é por falta de vagas nas universidades. 
O programa pró-Engenharia, lançado pelo governo fede-
ral em 2010 e interrompido em 2014, detectou 302 mil 
vagas nas escolas de engenharia, das quais apenas 120 mil 
são preenchidas. Entre os alunos que as ocupam, a taxa de 
evasão é de 55% até o 3º ano, além da carga horária de 
aprendizado ser 50% do que tínhamos há 15 anos.  Para 
o presidente da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior), Jorge Almeida Guimarães, 
o pró-Engenharia teria instrumentos para estimular a for-
mação de mais engenheiros. Para isso, propunha uma 
revisão curricular nas graduações. Sem praticamente sair 
do papel, o pró-Engenharia deixou como legado apenas 
os números sobre a formação de engenheiros no país. En-
tre eles, que o Brasil perde R$ 26 bilhões por ano por 
não ter engenheiros suficientes ou por formar mal seus 
profissionais.
Ranking dos 10 países que mais formam engenheiros por 
ano, com base em dados de 2015; hoje a China deve estar 
formando anualmente 600 mil.
1. Rússia, 454.436
2. China, 420.387
3. Estados Unidos, 237.826
4. Irã, 233.695
5. Índia, 220.108
6. Japão, 168.214
7. Coreia do Sul, 147.858
8. Indonésia, 140.169
9. Ucrânia, 130.391
10. México, 113.944
Brasil forma 42.000 engenheiros por ano. 

Aniversariante do mês: Antonio Domene
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Notícias do CREA-SP

Na segunda-feira, 25 de março, o Presidente do Crea-SP, 
Engenheiro Vinicius MarcheseMarinelli, reuniu-se com o 
Secretário Estadual dos Transportes Metropolitanos, Ale-
xandre Baldy de Sant’Anna Braga. A visita foi acompa-
nhada pelo assessor da Presidência do Conselho, Maurício 
Pinterich.
Alexandre Baldy é industrial, foi Secretário de Estado de 
Indústria e Comércio de Goiás, Deputado Federal por 
aquele Estado e Ministro das Cidades.
Na oportunidade, o Presidente Vinicius empenhou ao novo 
Secretário a possibilidade do apoio técnico especializado 
que o Crea-SP pode proporcionar, para casos de demandas 
da STM e do Estado, em eventuais parcerias, dentro de 
critérios de conveniência estabelecidos entre as partes.

PARCERIA

CREA-SP e STM

OBRAS PÚBLICAS PARALISADAS NO ESTADO

Fiscalização do Crea-SP 

vai avaliar empreendimentos citados em relatório do TCE
O Crea-SP vai preparar um plano de fiscalização para ava-
liar a atual situação das 219 obras citadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP em relatório re-
cente, que aponta a paralisação de empreendimentos que 
somam mais de R$ 35 bilhões em contratos já assinados. 
As obras incluem a construção de prédios, rodovias, vias 
urbanas, pontes e viadutos, e incluem projetos realizados 
com recursos municipais e estaduais.
“Estamos atentos à constatação, uma vez que cada um 
desses empreendimentos envolve a participação de muitos 
profissionais registrados no Crea-SP e a retomada dessas 
obras, além de significar infinitas oportunidades para os 
mesmos, também melhora a vida da população, especial-
mente na questão de segurança”, destaca o Presidente do 

Estão vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropoli-
tanos – STM: a Companhia Paulista de Trens Metropoli-
tanos – CPTM, a Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos - EMTU/SP, a Companhia do Metropolitano de 
São Paulo – METRÔ e a Estrada de Ferro Campos do 
Jordão – EFCJ.
Além do sistema metroferroviário, a Secretaria dos Trans-
portes Metropolitanos, por meio da EMTU, é responsável 
pela infraestrutura de transporte urbano metropolitano 
de passageiros nas seis regiões metropolitanas do Estado: 
São Paulo (RMSP), Baixada Santista (RMBS), Campinas 
(RMC), Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), So-
rocaba (RMS) e Ribeirão Preto (RMRP). 
Notícia publicada no site do CREA-SP

Crea-SP, Engenheiro Vinicius MarcheseMarinelli.
Nesse sentido, o Conselho já vem intensificando o tra-
balho de aproximação com os órgãos públicos de esfera 
municipal e estadual, com o objetivo de garantir a par-
ticipação de profissionais da área tecnológica nas ativi-
dades afetas ao seu escopo de fiscalização e, dessa forma, 
incrementar as atividades de fiscalização e elaboração de 
projetos nas cidades, reduzindo a presença de empreendi-
mentos irregulares.
A exemplo de iniciativas anteriores, o Conselho também 
estuda retomar um convênio com o TCE que disponibili-
ze profissionais oferecendo apoio técnico especializado às 
atividades do Tribunal. 
Notícia publicada no site do CREA-SP
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Eng.º Lucas F. Silveira - Sócio da ASJ Engenharia e Consultoria

O grande protagonista na percepção da sociedade a respei-
to da necessidade de manutenção foi sem dúvida o inci-
dente do Viaduto da pista expressa da Marginal Pinheiros, 
ocasionado em novembro de 2018. A obra em questão foi 
concebida na década de 70, onde a maioria das obras de 
arte espalhadas pelo o Brasil também foi edificada.
Segundo a NBR 8681/03 (Ações e segurança nas estru-
turas - Procedimento), ficou fixado que as estruturas de-
vem ser dimensionadas considerando-se distribuições de 
extremos correspondentes a um período convencional de 
referência de 50 anos.
O mesmovalor também foi adotadona NBR 15.575/13 
(Norma de Desempenho), onde a mesma afirma que 
a fim de que seja alcançada a Vida Útil de Projeto 
(VUP) para a estrutura e seus elementos, devem ser 
previstas e realizadas manutenções preventivas siste-
máticas e, sempre que necessário, manutenções com 
caráter corretivo. Estas últimas devem ser realizadas 
assim que o problema se manifestar, impedindo que 
pequenas falhas progridam, às vezes rapidamente, para 
extensas patologias.
Qualquer edificação que tenha sido projetada, executada 
e manutenida segundo as mesmas normas, tendem a ter 
uma vida útil longínqua, sem a necessidade de correção ao 
longo desse período.
Porém, é sabido que para evitarmos transtornos no de-
correr dos anos, toda edificação deve passar por inspeções 
periódicas, a fim de se identificar e corrigir possíveis pro-
blemas antes mesmo que eles possam se tornar agentes 
agressivos à edificação.
Infelizmente, estruturas de concreto armado sofrem uma 
degradação natural com o passar dos anos, tornando-se 
obrigatória a execução de intervenções para garantir a 
integridade da edificação. No entanto, muitas dessas in-
tervenções são executadas de forma emergencial, gerando 
maiores riscos, custos e transtornos a todos os envolvidos.
Se analisarmos que a primeira norma a citar a necessidade 
de se dimensionar uma obra com VUP de 50 anos, con-
tanto que feita as manutenções, foi elaborada no ano de 

IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DAS 

ESTRUTURAS 
NAS EDIFICAÇÕES

2003, e anteriormente a isso, não se tinha essa concepção, 
o que pensar a respeito das grandes obras que hoje já com-
pletam mais de 40 anos?
Por esse motivo fica a dúvida se realmente estamos segu-
ros em relação às obras executadas no mesmo período do 
viaduto supracitado.
As maiores e mais importantes estruturas no Brasil, são 
em sua grande maioria obras pública, e dificilmente as 
mesmas passam por manutenções e inspeções periódicas, 
então é plausível pensar que as obras em questão dificil-
mente alcancem os 50 anos de idade.
Um item tão importante como a manutenção das estrutu-
ras deveria ser amplamente discutida entre todos os pro-
fissionais da área, somente assim poderemos evitar pro-
blemas graves como os que vêm acontecendo com certa 
periodicidade. 
Fazendo uma simples comparação, quando se compra um 
veículo automotor, toda concessionaria frisa ao seu cliente 
da necessidade de manutenções e revisões periódicas, e o 
mesmo deve se aplicar quando um imóvel é concebido, 
devendo ser analisado e reparado frequentemente os di-

Foto tirada durante inspeção do Viaduto do Eixão Sul, na área central de 
Brasília, antes de seu desabamento.
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41º Almoço com Palestra

No dia 29 de março de 2019, como acontece todas as últi-
mas sextas feiras, há mais de 3 anos, aconteceu na  sede da 
AETEC,  o 41ª Almoço com a palestra “ESTRUTURAS 
METÁLICAS, PASSADO, PRESENTE E FUTURO” e 
como estávamos próximos da Páscoa, foi feita uma im-
portante Ação Social, convidando todos os participantes a 
trazerem uma caixa de Bombom, para serem encaminha-
dos à Fundação Maria Carolina,(www.fundacaomariaca-
rolina.org.br)  uma instituição que acolhe crianças de 3 a 

ALMOÇO CONTOU COM 

PALESTRA 

E AÇÃO SOCIAL 

versos itens que possam vir a dar problemas com o passar 
dos anos.
A manutenção das estruturas é uma atividade extrema-
mente necessária que possibilita manter o desempenho da 

edificação, a falta ou a demora das ações para a prevenção 
e a reparação de estruturas comprometidas resultam em 
graves riscos, já que a degradação estrutural poderá gerar 
grandes prejuízos à estética, redução da vida útil além do 
risco à segurança devido à possibilidade de colapsos e aci-
dentes com consequências sérias para os ocupantes e para 
a vizinhança da edificação. 
Embora consideradas necessárias, as atividades de manu-
tenção geralmente não são realizadas, sendo muito co-
mum encontrarmos problemas como infiltração de água 
nas estruturas, fissuração e corrosão das armaduras.
Todos esses problemas podem ser facilmente evitados, 
caso haja manutenção e inspeção comacompanhamento 
de um profissional habilitado, afinal, somente um espe-
cialista na área, poderá auxiliar e evitar maiores prejuízos 
aqualquer estrutura.
Vale sempre ressaltar que o profissional sozinho não tem 
autonomia para sanar todos os problemas, afinal, o con-
tratante deverá ter a consciência da necessidade da manu-
tenção e seguir fielmente todas as instruções designadas 
pelo profissional contratado.  

Viaduto Gen. Olimpio da Silveira com grande exposição de armaduras, 
possibilitando a corrosão da mesma. 

Foto: Gabriela Bilo / ESTADAO

18 anos em situação de risco social. Tivemos a presença de 
sua diretora, Sra. Janice Jane Testa Silva, que com muita 
simpatia apresentou um resumo do trabalho da entidade, 
muito aplaudida pela presentes. Como já é uma tradição 
nestes almoços, a AETEC trouxe para a palestra capaci-
tado profissional, que teve excelente desempenho, desta-
cando mais de 10 perguntas no final, mostrando os pre-
sentes um grande interesse pela matéria. O Eng. Waldecir 
Pereira da Silva é um consultor especialista em estruturas 
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Waldecir recebe certificado de palestrante do 
Pres. Arthur

O almoço com networking Arthur com Janice Jane Testa Silva

Aniversariante Arthur Weigand à esquerda com os animado-
res Silvio e Alvaro

metálicas desde 1991. Professor das disciplinas máquinas 
e ferramentas, desenho de estruturas metálicas e fabrica-
ção e montagem de estruturas metálicas na Faculdade de 
Engenharia São Paulo; Atuou em renomadas empresas na 
área de estruturas metálicas, sendo autor de grande núme-
ro de projetos e responsável pelo gerenciamento técnico 
de obras para clientes como Petrobrás, Marinha do Bra-
sil, Camargo Correa, TV Mix entre outros. Engenheiro 
Civil pela Escola de Engenharia Mauá, com especializa-

ções em:Elementos Finitos (EPUSP), Análise Matricial 
de Estruturas (EPUSP)e Análise Dinâmica de Estruturas.
Convidamos o leitor a ler o artigo do Eng. Waldecir que 
incluímos nesta edição, e ter noção do que perderam em 
não participar da palestra.  

 Dados para contato:
Telefone: 11 99292 0252-- E-mail: waldecyra36@gmail.com.
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A ARTE NA HISTÓRIA DA GRANJA VIANA 

Através da pintura de 

    João Macchado

João Macchado nasceu na cidade de Carlópolis, fronteira 
do Paraná com São Paulo, de família de agricultores. O 
destino o conduziu para os primórdios da Granja Viana, 
em Carapicuíba, chegando em 13/02/1968, onde  morou 
uns tempos na rua Direita, na casa de Cristina Von e de-

pois foi morar na imobiliária de Paulo Alcântara, pioneiro 
no ramo imobiliário na região, que lhe deu oportunidade 
para  trabalhar como corretor de imóveis, no que se deu 
muito bem. Foi do João a ideia de vender lotes grandes, 
de 3 a 5 mil metros quadrados, que pudessem oferecer  

João Macchado com a tela “Casa do Zé Pereira”

Largo da Aldeia VISTA DA ALDEIA Terras do Madeira

João Lino
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conforto a uma família de 4 a 5 pessoas, e ainda morar 3 
a 4 caseiros, com qualidade de vida. 
Desde os 8 anos João já demonstrava aptidão para a pin-
tura. Como não tinha material no interior, começou a 
fazer os primeiros traços a carvão. Trabalhando na Granja 
Viana como corretor, nas horas vagas se dedicava a pintar 
paisagens, flores, casas e o retrato dos primeiros Granjei-
ros que aqui vieram morar.
“ O que era “HOBBY” passou a ser profissão, fazendo-o 
conhecido em todo o território nacional e em países da 
Europa, onde expôs com sucesso em Paris, Milão e ou-
tros” disse José Wanderley Corsini.
Seus primeiros quadros vendeu-os na Praça da República 
e Embu das Artes. Aos poucos foi melhorando a técnica 
e as finanças. Os primeiros Granjeiros, compradores de 
lotes e empreendedores, foram retratados por João Mac-
chado na Granja Viana de Carapicuíba. 
Assim, ele pintou Manoel Serrano, Da Eugênia, Jair Ro-
drigues, Emerson Fittipaldi, Moacir Franco, KenjiKira, 
Vó Catarina, ( esposa de José Félix de Oliveira), Paulo 
Alcântara e tantos outros. Pintou diversas paisagens da 
Fazendinha:  Recanto Inpla, Terras do Madeira, Chácara 
Santa Lúcia, Vale do Rio Cotia, Largo da Aldeia,  Aldeia 
de Carapicuíba, Igreja da Aldeia, Casa do Zé Pereira, etc. 
Hoje essa coleção de quadros retrata a História da Granja 
Viana de Carapicuíba, sua gênese,  e dos primeiros Gran-
jeiros. Para homenagear João Macchado, o poeta José 
Wanderley Corsini dedicou a ele a poesia “Lamento de 
um Granjeiro” e por sua vez, João retribuiu com um óleo 
s/tela de 1,40 x 1,00m, também denominado “Lamento 
de um  Granjeiro” onde pinta o retrato de Corsini e re-
produz na tela seus versos.
A grande maioria dos quadros doou para o Instituto 
ÊXODO,  criado e idealizado por João Macchado há 
mais de 40 anos, para tornar-se uma fonte inesgotável 
de incentivo, solidariedade e amor ao próximo, para que 
as pessoas possam ter uma vida digna, com conforto e 
felicidade. A renda dos quadros doados vai toda para o 
Instituto. 

RETRATOS 
DE GRANJEIROS

Igreja da Aldeia

Paulo Alcântara e irmão

Da Eugênia

Chácara Santa LuciaCasa de Olaria, do Vale do Rio Cotia

Jair Rodrigues

Vó Catarina , esposa de José 
Felix de Oliveira

Manoel Serrano

Kenji Rira
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A AETEC marcou presença em março, na 25ª Reunião do 
Conselho Consultivo da sub-Região Sudeste,  que ocorreu na 
prefeitura de Itapecerica, sob o tema “Água Mineral, Oportu-
nidades e Desafios”, através do nosso presidente, eng Arthur 
Weigand e do nosso representante oficial Eng Alvaro Sergio 
Junior.
O anfitrião foi oprefeito de Itapecerica, Sr. Jorge Costa e o 
presidente do CONSULTI foi o prefeito de Vargem Gran-
de Paulista, Sr Josué Ramos. A reunião contou também com 
oprestígio da presença do Subsecretário de Assuntos Metropo-
litanos, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Sr Mar-
cos Campagnone.

AETEC

Na
PDUI

Palestrantes: José Batista Rodrigues –Instituto Embu de Sus-
tentabilidade –Coordenador da Câmara Temática de Minera-
ção; Marsis Cabral Jr – Geólogo, Pesquisador, doutor –IPT 
–Projeto OTGM  -  Ordenamento Territorial Geomineiro; 
Juliana Arnaut Santana – Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico – Diretora Técnica – APL – Arranjo Produtivo Local; 
Mauro Miranda – Gerente da área de Negócios – Desenvolve 
São Paulo – Novos Empreendimentos Financeiros; Priscila 
Moreira Argentin – IPT – Água Mineral x Turismo.
Ao final o presidente do CONSULTI, Josué Ramos,falou que 
os projetos estão avançando e muito breve teremos notícias 
muito boas da Câmara dos Deputados, com aprovação final.  

16.000
LEITORES ESTIMADOS 

DE ALTO PODER
 AQUISITIVO

5.000 
REVISTAS ENVIADAS ELETRONICAMENTE

PARA MAILING SELECIONADO

4.000 
REVISTAS IMPRESSAS 

ENVIADAS PELO CORREIO 
A PROFISSIONAIS

 ANUNCIAR  POR QUE 
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A AETEC visa o aprimoramento e atualização dos profissio-
nais associados e queremos de fato ter os melhores conosco para 
compartilhar esses conhecimentos. Mensalmente é feito para os 
Associados da AETEC o Almoço com Palestra. Já  tivemos no 
decorrer do ano de 2019 três palestras incríveis, em 2018 doze 
palestras que marcaram nas mentes dos associados.
Existem muitos benefícios para se tornar um associado, como: 
Carteirinha de associado AETEC, contato profissional disponí-
vel no campo de busca de profissionais no site AETEC – aetec.
org. br, sala dos profissionais, com computador e plotter, des-
contos em cursos realizados pela AETEC, clube de descontos, 
coworking, locação de salas de escritório com infraestrutura.
O assunto dessa matéria é dar ênfase no “Almoço com  Palestra” 
aos profissionais fornecidos pela AETEC sempre na última sex-
ta feira, em nossa sede.

COMO PARTICIPAR?
Nossos associados recebem um convite mensalmente por 

PALESTRAS INOVADORAS NA AETEC

No nosso 

site e nas 
redes sociais

e-mail, constando as informações: 
Palestrante, Tema, horário e local.
No site da AETEC tem essas infor-
mações caso eu não receba o convi-
te? Sim! No site da AETEC, você 
poderá acessar a nossa “Agenda” para 
ficar por dentro de todos os eventos 
que promovemos e apoiamos!
http://www.aetec.org.br/agenda/

ONDE É REALIZADA A PALESTRA?
No auditório do Espaço Coworking da AETEC, espaço para mais 
de 50 participantes, com toda a estrutura de sonorização, trazendo 
maior engajamento e participação de todos os associados.
E o almoço onde é realizado? Tem custo?
O almoço é realizado gratuitamente, no espaço de eventos para 
mais de 70 pessoas, e lá como no auditório equipado, tem toda 
a infraestrutura necessária para realizar esse tipo de evento.
As palestras são gravadas? Como posso acessá-las?
Sim! A partir de 2019 todas as palestras são gravadas ao vivo e 
disponibilizadas na Fanpage do Espaço Coworking AETEC, e 
poderão ser acompanhadas online e inclusive fazer perguntas ao 
palestrante durante a palestra. Ao término a palestra ficará na 
Fanpage para ser assistida quantas vezes desejar.
https://www.facebook.com/coworkingcotiagranjaviana
A AETEC tem canal no Youtube?
Essa é uma grande novidade que estaremos informando a todos 
os associados e profissionais da engenharia, arquitetura e tecnó-
logos, muitas novidades surgindo para atualizar cada vez mais 
nossa associação! 

MATÉRIAS COM ALTO CONTEÚDO 
PROFISSIONAL

CUSTO X BENEFÍCIO EXCELENTE
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: COTIA E ENTORNO

 Contato comercial: 
11-99254-9565 – joao@acemais.com.br

NA REVISTA DA AETEC ?
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GALERIA
DE FOTOS
ARTÍSTICAS

Se você é um adepto da nobre arte de 
fotografar, envie para a revista sua 

preferida, com título e um resumo da sua 
inspiração e seu nome, com até 25 palavras, 

para colocarmos neste quadro. O tema é 
livre. O corpo editorial escolhe a melhor do 

bimestre e publica.

 DICAS

IMPORTANTES
NO DISCURSO 
1- Capriche no seu slide, pouco texto e letras no corpo 
necessário para que o último da plateia consiga ler fácil. 
Lembre-se que certamente na plateia vão ter pessoas que 
já não enxergam bem. Uma dica, faça a arte do slide e 
imprima numa folha A4. Fique de pé, coloque a folha no 
chão aos seus pés e veja se você consegue ler fácil. Se sim, 
toda a sala vai conseguir.
2- Se todos vão conseguir ler seu texto, então por que 
você precisa ler para eles, a menos que na plateia tenham 
analfabetos, não é mesmo. 
3- Postura é mais importante do que você imagina. 
Mantenha o corpo ereto, olhe para todos, sinta a plateia, 
comunique-se com o olhar e movimente-se, não fique 
parado.

4- Fique atento com a voz, ela precisa passar con-
fiança, mas em primeiro lugar, precisa que o último da 
plateia entenda perfeitamente o que você está falando. 
Mesmo que tenha microfone, se você falar baixinho, sem 
volume, vai ser difícil ser entendido. Faça um teste, fique 
a 8m de sua esposa, fale no tom que você vai usar na 
palestra e veja se ela entende tudo. Tem pessoas que no 
começo da frase tem um volume alto mas  na medida 
que vai falando a voz vai sumindo, fique atento.
5- Você já ouviu falar “Uma imagem vale mais do que 
mil palavras”.  Então apoie seu discurso com imagens, 
assim você vai explorar uma forte característica da per-
cepção humana, cuja memória visual é muito maior do 
que a auditiva.

FOTO: LUIZ CARLOS T. BORGES

Foto publicada no Google Maps com mais de 22.000 impressões, 
onde vemos a arquitetura da estação Moema, uma clarabóia de vidro 
num projeto urbano moderno.

João Lino

https://goo.gl/maps/mBgUmUFwU5A53Hgw9


PAR ABÉNS PEL A REVISTA!!!
Eng. Luiz Célio Bottura

A 22ª EDIÇÃO DA REVISTA ESTÁ LINDA .
Encaminhamos aos associados.
Teka, Polo Granja Viana

PAR ABÉNS PEL A 22ª EDIÇÃO. 
PEGUEI A REVISTA NA CONIBA SE, 
COMPR ANDO MATERIAL.
Diagramação clean e conteúdo das matérias 
excelente. Aprendi muito com elas e vão servir no 
meu trabalho.

Jorge Luiz, empresário da construção civil.

CARTA DO LEITOR
ESPAÇO
COWORKING

PARA MÚLTIPLAS PROFISSÕES

A AETEC dispõe de um espaço 
COWORKING ideal para pro�ssionais 

que cansaram de home work e de
escritórios caros, com altas taxas, 

impostos e obrigações.

Venha passar 
um dia aqui 

e observar as 
inúmeras 

vantagens

Você não se preocupa com taxas de IPTU, 
Água, Luz, Condomínio.

Foge dos encargos de locação de escritório.
Ambiente compartilhado pro�ssional 

e corporativo, com networking
Boa localização, entre a Prefeitura e a Raposo.

Espaço de convivência com café, água, 
geladeira e sofá para uma boa conversa.

No local você ainda encontra
 sala de reunião, auditório para 50 e 70 

pessoas, com data-show.

O MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO DE COTIA

Fale com a gente: 4616-2398 
ou secretaria@aetec.org.br –www.aetec.org.br
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BOLETIM 

Econômico
Fonte: SINDUSCON-SP

ÍNDICES

GLOBAL MÃO DE OBRA MATERIAL ADMINISTRATIVO 

Variação (%) Variação (%) Variação (%) Variação (%)

DATA Índice Mês Ano 12 Meses Índice Mês Ano 12 Meses Índice Mês Ano 12 Meses Índice Mês Ano 12 Meses

mar/18 192,51 -0,02 0,66 3,15 234,94 0,02 0,41 3,55 144,86 -0,09 1,16 2,35 231,83 0,00 0,00 4,40
abr/18 192,94 0,22 0,88 3,51 234,94 0,00 0,41 3,55 145,78 0,63 1,80 3,35 231,83 0,00 0,00 4,40

mai/18 194,01 0,55 1,44 3,02 236,28 0,57 0,98 2,52 146,54 0,52 2,33 3,81 233,30 0,63 0,63 3,71

jun/18 195,24 0,63 2,08 3,03 237,68 0,59 1,58 2,17 147,49 0,65 2,99 4,49 236,12 1,21 1,85 3,54

jul/18 195,90 0,34 2,43 3,35 237,96 0,12 1,70 2,29 148,59 0,75 3,76 5,25 236,34 0,09 1,94 2,86
ago/18 196,53 0,32 2,76 3,55 237,96 0,00 1,70 2,10 149,93 0,90 4,70 6,26 236,34 0,00 1,94 1,94
set/18 196,48 -0,03 2,73 3,25 237,96 0,00 1,70 1,69 149,89 -0,03 4,67 6,20 234,98 -0,57 1,36 1,36
out/18 196,77 0,15 2,89 3,21 237,96 0,00 1,70 1,69 150,51 0,41 5,10 6,06 234,98 0,00 1,36 1,36
nov/18 197,32 0,28 3,18 3,46 237,96 0,00 1,70 1,77 151,69 0,78 5,93 6,63 234,98 0,00 1,36 1,36
dez/18 197,48 0,08 3,26 3,26 237,96 0,00 1,70 1,70 152,02 0,22 6,16 6,16 234,98 0,00 1,36 1,36
jan/19 198,55 0,54 0,54 3,41 239,58 0,68 0,68 2,00 152,57 0,36 0,36 6,07 234,98 0,00 0,00 1,36
fev/19 199,12 0,28 0,83 3,41 239,58 0,00 0,68 2,00 153,77 0,79 1,15 6,05 234,98 0,00 0,00 1,36
mar/19 199,44 0,16 0,99 3,60 239,58 0,00 0,68 1,97 154,46 0,45 1,60 6,63 234,98 0,00 0,00 1,36

Custo da construção residencial no Estado de São Paulo, padrão R8-N, índice base fev/07=100

Custo unitário básico no Estado de São Paulo, padrão R8-N, março de 2019
R$/M² PARTICIPAÇÃO (%)

Mão-de-obra (com encargos sociais)* 838,13 60,74 
Material 504,69 36,12 
Despesas Administrativas 43,33 3,14 
TOTAL 1.386,15 100,00 
(*) Encargos Sociais: 177,30%

Custo unitário básico no Estado de São Paulo*, março de 2019 em R$/m²
PADRÃO BAIXO PADRÃO NORMAL PADRÃO ALTO

Custo m² % Mês Custo m² % Mês Custo m² % Mês 
R-1 1.362,86 0,11 R-1 1.689,27 0,15 R-1 2.023,18 0,15
PP-4 1.241,35 0,19 PP-4 1.587,14 0,15 R-8 1.622,47 0,15
R-8 1.183,14 0,18 R-8 1.386,15 0,16 R-16 1.747,39 0,24
PIS 923,19 0,19 R-16 1.343,42 0,17 

Custo da construção comercial, industrial e popular no
Estado de São Paulo, março de 2019 em R$/m²

PADRÃO NORMAL PADRÃO ALTO 
Custo m² % Mês Custo m² % Mês

CAL-8 1.599,78 0,16 CAL-8 1.693,70 0,16 
CSL-8 1.385,53 0,15 CSL-8 1.491,64 0,14
CSL-16 1.844,01 0,16 CSL-16 1.983,05 0,15
RP1Q 1.499,97 0,27
GI 781,82 0,24

FUNÇÃO R$/H VARIAÇÃO MÊS 
(%)

SEM ENCARGOS SOCIAIS
Servente 6,41 0,00 
Pedreiro 7,85 0,00 
Carpinteiro 7,90 0,00 
Armador 7,92 0,00 
Eletricista 8,22 0,00 
Encanador 8,06 0,00 
Pintor 8,15 0,00 
COM ENCARGOS SOCIAIS
Engenheiro 50,44 0,00

(*) Conforme Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964 e disposto na NBR 12.721 da ABNT. Na formação do Custo 
Unitário Básico não foram incluidos os itens descritos na seção 8.3.5 da NBR 12.721/06

(*) Conforme Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964 e disposto na NBR 12.721 da ABNT. Na formação do Custo Unitário Básico não foram incluidos os itens descritos na
seção 8.3.5 da NBR 12.721/06

Salários médios sem encargos sociais no 
Estado de São Paulo, março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
www.sindusconsp.com.br/cub

CAL - Comercial Andares Livres 
CSL - Comercial, Salas e Lojas 

GI - Galpão Industrial
RP1Q - Residência Popular

MARÇO 2019 



Há mais de 30 anos construindo
sonhos com Arquitetos e

Engenheiros na área do varejo de
materiais para construção com

as melhores marcas do mercado!

Conibase

LojaConibase

EM ALGUM MOMENTO 
VOCÊ VAI PRECISAR

Em todas essas situações você fi cará muito mais tranquilo, seguro 
e terá resultados mais efi cientes, na produtividade, no prazo, na 
garantia de bons serviços e solução efi caz, se contar com profi ssionais, 
engenheiros, arquitetos, técnicos, capacitados a lhe oferecer o melhor.
A AETEC recomenda que se contrate sempre um profi ssional 
habilitado. Visite o site da AETEC e conheça nossos associados, com 
diversas especialidades.

REFORMAR

DECORAR
CRIAR
AMPLIAR
CONSTRUIR

MUDAR

www.aetec.org.br
secretaria@aetec.org.br

Tel.: (11) 4616-2398



O futuro dos seus filhos 
construído de forma segura

Faça um TecnoPrev hoje

e torne o amanhã

de quem você ama

ainda mais tranquilo

Faça um TecnoPrev hoje 

e torne o amanhã 

de quem você ama 

ainda mais tranquilo


