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PROJETE 
O SOL NA SUA

janela
DESDE A COMPRA 
DO TERRENO,
É IMPORTANTE O 
ACONSELHAMENTO
DO ARQUITETO 
E DO ENGENHEIRO

A IMPORTÂNCIA DE 
UM ARQUITETO E DE 
UM ENGENHEIRO NA 
EXECUÇÃO DE UMA OBRA

CULTURA E PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO

Como a Prefeitura de 
SOROCABA avançou na 
Modernidade

JAPAN HOUSE 



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

O DESIGN DA 
L I B E R D A D E

Est. Municipal Walter Steurer, 1489
Cotia - SP 067100-500
Tel 11 4612-2588 
www.jap.com.br

Há mais de 40 anos 
construindo ambientes, 
oferecendo luz e beleza, 

ligando as pessoas ao mundo.

/japjanelas

@japjanelas

/jap-janelas-de-aluminios-padronizadas-ltda
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reVISTAQuando o negócio é Material de Construção e 
Decoração os profissionais da área estão sempre 
à procura de atualização, qualidade e bom 
atendimento para especificar a seus clientes.
Se é isso que sua empresa propõe, anuncie na 
AETEC, são 16.000 leitores estimados, 4.000 revistas 
impressas + 5.000 digitais enviadas eletronicamente.

Atendimento Comercial
João Lino | joao@acemais.com.br
11-99254-9565

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
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O que é especificação? Quem especifica e por que especifica?
A especificação de materiais e métodos construtivos parte 
das necessidades de se conseguir a realização do objeto 
de projeto, em toda a sua exigência estabelecida pelo 
profissional contratado para fazê-lo, seja este objeto uma 
cidade, um bairro, um edifício, um novo mobiliário, uma 
instalação ou um equipamento.
Não se especifica aquilo que apenas oferece lucro ao 
profissional, o que o reduziria a mero vendedor de um 
fabricante, ferindo de morte o código de ética. Busca-se a 
qualidade capaz de trazer uma melhor realização material 
do que foi concebido em projeto, atendendo à necessidade 
e ao sonho do cliente e aos compromissos com a estética, 
com a arte e a prática da profissão. É matéria de ciência, 
de competência e, sempre que possível, de transcendência 
tecnológica.
Assim caminha a humanidade desde sempre, em constantes 
desafios a serem vencidos, no desejo de invenção e busca 
de novas soluções. Saber fazer não basta, ou ainda hoje 
ergueríamos nossas cidades com uma mistura de terra e 
estrume, e não nos faltaria nem material, nem experiência 
para fazê-lo bem.
Busca-se realizar um sonho ancorado na materialidade e 
absolutamente solto em sua arte.
Neste processo não nos faltam materiais e processos 
construtivos, mas não podemos ficar a repeti-los 
“ad nauseam”, os mesmos edifícios, com os mesmos 
componentes. 
Aos fornecedores de materiais e processos 
cabe atender os profissionais que 
especificam materiais adequados à 
forma, definida pelos critérios decididos 
unicamente pela interação entre a arte, 
ciência e competência do profissional 
e o desejo do cliente, observadas as 
determinações legais. 

A ESPECIFICAÇÃO

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


AETEC 5

Com a evolução de alguns materiais e propostas arquite-
tônicas diferenciadas, a  utilização de telhados cerâmicos 
não é mais a principal opção, mesmo tendo características 
positivas em seu uso.
Nas residências com estilos contemporâneos, muitas vezes 
não queremos que o telhado seja visível, por este motivo 
utilizamos outros métodos de cobertura, como lajes im-
permeabilizadas ou ocultar o telhado na platibanda (alve-
naria que fica no perímetro da laje de cobertura). 
Atualmente é possível encontrar no mercado diferentes 
métodos de impermeabilização eficientes, desde mantas 
asfálticas, que se utiliza há mais tempo, até mantas líqui-
das que são aplicadas em forma de pintura e são bem fle-
xíveis. Nestes métodos, é importante verificar a captação 
de água e o caimento da laje, pois dessa forma não haverá 
acúmulo de água dificultando uma futura infiltração. 
Quando falamos em telhados, temos novos modelos, 
como “telha shingle ou telhado americano”, modelos usa-
dos em outros países, que podem ser utilizados aparentes 
ou escondidos na platibanda, não ficando apenas nos fi-
brocimentos e cerâmicas (uso mais comum no Brasil).
  - Telhas metálicas termo-acústicas estão sendo muito uti-
lizadas pela sua durabilidade e praticidade. São mais leves 
e maiores que as cerâmicas, necessitando de menos apoio, 
além da velocidade de instalação, menor inclinação e o 
conforto térmico é satisfatório. É necessário seguir o ma-
nual de instalação, para evitar futuros problemas, também 
é preciso ver onde será instalado,  pois em alguns casos 
pode gerar barulho em chuvas fortes. 
- Já mais parecida com o método de instalação das telhas 

COBERTURAS ALTERNATIVAS 

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

cerâmicas, utilizamos em grande escala as telhas de con-
creto encaixadas uma a uma, formando um plano incli-
nado onde a água escoa. Muito semelhante às convencio-
nais, necessitando uma estrutura para apoiar cada fileira 
da mesma. Sua principal vantagem é a durabilidade e sua 
variação de cor.
Podemos falar que esses são os principais métodos utiliza-
dos quando o assunto é “cobertura”, porém temos muitos 
outros materiais que permitem o uso para esse determina-
do fim, desde fibras naturais como o sapé até membranas 
flexíveis industriais. 
O importante é procurar o melhor método para conciliar 
a estética, a funcionalidade e a estrutura técnica da sua 
cobertura.

Arquiteto: Daniel Szego – www.danielszegoarq.com.br – 11-99914-1673

   PARA ATELHA cerâmica 
       EMUSO RESIDENCIAL
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NOTÍCIAS 

COTIA ADERE AO VIA RÁPIDA 
EMPRESA E DESBUROCRATIZA 
O PROCESSO DE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE EMPRESAS

A partir do dia 13 de junho, o processo de abertura, renova-
ção e fechamento de empresas no município de Cotia será 
feito por meio do sistema Via Rápida Empresa (VRE), graças a 
um convênio de adesão que a Prefeitura acabou de formali-
zar com o Governo do Estado. Com isso, os interessados po-
derão acessar a plataforma on-line disponível pela internet. 
O sistema desburocratiza e simplifica os processos, desde a 
abertura da empresa até a emissão de licenças e registro da 
inscrição.
Todo o sistema do VRE é conduzido pela Jucesp e, no site 
(www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx) o interessado  pode 
dar início ao seu pedido de abertura, renovação ou fecha-
mento de empresa, basta acessar o link “Módulo de Licencia-
mento”. “O Via Rápida Empresa é uma ferramenta integrada 
com os órgãos que fazem parte do processo de registro de 
uma empresa e, a partir de agora, todo este processo de li-
cenciamentos tramita on-line. Eliminamos diversas idas e 
vindas dos interessados aos órgãos de licenciamento, agi-
lizamos e damos mais segurança ao processo”, disse Paulo 
Godoy, Secretário da Fazenda de Cotia.
O VRE integra os órgãos: Corpo de Bombeiros, Vigilância Sa-
nitária,  Cetesb e Prefeitura. Com a integração destes órgãos, 
o processo só chega para a Prefeitura registrar a inscrição da 
empresa, após o deferimento nos órgãos de licenciamento.
O secretário destacou, no entanto, que o sistema VRE não 
está liberado para o Microempreendedor Individual (MEI).

“Comunicação da Prefeitura”

15 PONTOS EM DEFESA DA 
TRANSPARÊNCIA

Em defesa da transparência, do planejamento e da qualida-
de das obras públicas, o CAU/BR, o CONFEA e 37 entidades 
do setor propuseram em março passado 15 sugestões de al-
teração no texto do PL 1292/95, a saber:
– Proibição da adoção do modo de disputa aberto quando o 
critério de julgamento for técnica e preço;
– Alteração da redação do tipo penal do crime de omissão 
grave de dado ou de informação por projetista para deixar 
expresso que se trata de crime doloso;
– Tornar obrigatório o julgamento por melhor técnica ou téc-
nica e preço, na proporção de 70% de valoração da proposta 
técnica, para as contratações de serviços técnicos especiali-
zados relativos a controles de qualidade e tecnológico, aná-
lises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumenta-
ção e monitoramento de parâmetros específicos de obras e 
do meio ambiente;
– Tornar obrigatória a previsão no edital do índice de reajus-
tamento de preços, com data base vinculada à “data de refe-
rência dos preços adotados no edital” nas licitações serviços 
técnicos especializados;
– Suprimir a obrigatoriedade de o percentual de descontos 
apresentado pelo licitante incidir linearmente sobre o preço 
de todos os itens do orçamento estimado;
– Incluir a Certidão de Acervo Técnico, emitida por conselho 
profissional competente, como documento comprobatório 
da qualificação técnico profissional;
– Condicionar a livre utilização e modificação de projetos e 
serviços técnicos especializados contratados pela Adminis-
tração à previsão em edital e à comunicação ao autor das 
modificações posteriormente realizadas.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES PROÍBE 
PREGÃO PARA SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil obteve uma 
importante conquista na tramitação do projeto da nova Lei 
de Licitações na Câmara dos Deputados.
A subemenda substitutiva global, que já se encontra na pau-
ta para votação em Plenário, veda o uso de pregão “para as 
contratações de serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual, de obras e de serviços de 
engenharia e arquitetura”.
O texto anterior não previa a inclusão dos serviços de arqui-
tetura, o que foi conquistado através de emenda apresenta-
da pelo deputado federal e arquiteto Joaquim Passarinho 
(PSDB/PA).
A emenda acata sugestão feita pelo CAU/BR ao deputado. 
“Entende-se que o projeto arquitetônico é atividade técnica 
de criação, que resulta em obra de arquitetura, com caracte-
rísticas autorais e que necessariamente precede toda a cons-
trução. Sendo assim, é incompatível com a modalidade de 
licitação pregão”, diz a emenda.

CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE 
OS PARÂMETROS ACÚSTICOS 

Indicados pela lei NBR 15575, norma de 
desempenho das edificações.

17 DE AGOSTO 2019 – ementa 8h
Local: Sede da AETEC, Av. Santo Antonio, 294 – Cotia

Conceituação do ruído aéreo estrutural – Novos índices de 
isolamento acústico proposto pela NBR 15575 (2013) – No-
vos padrões de conforto acústico em edificações propos-
to pela nova NBR 10152 (2017) –Técnicas e materiais para 
isolamento do ruído aéreo para atender a NBR 1557 (2013) 
Procedimentos e equipamentos de medições para avaliação 
segundo a NBR 105575 (2013) e nova NBR 10151 (2019).

Prof. Dr. Luiz AntonioP.F.Brito
MEMBRO CERTIFICADO PELA SOBRAC E MEMBRO TITULAR DO IBAPE 

Inscrições: AETEC – ( 11) 4616-2398 -99552-2581

Apoio: SOBRAC – MUTUA – CREA-SP

AETEC6
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42º Almoço com Palestra

ALMOÇO  

dos Profissionais 
   COM PALESTRA 

No dia 26 de abril passado, às 12h, na sede da AETEC, 
aconteceu o 42º Almoço dos Profissionais, com palestra 
proferida por Rogério Mele, proprietário da RM Contro-
le de Pragas, atuante na área há mais de 25 anos, sob o 
tema “Pragas na Construção: perigo, prevenção e comba-
te”. Rogério é pioneiro na utilização de organofosforados 

no Brasil (Dursban4 EBR) para controle de cupins e ba-
ratas, produto utilizado até hoje. 
“Com o aumento dos condomínios e desmatamentos 
acerbados na nossa região, estes insetos, que são de vida 
social, buscam a sobrevivência invadindo as edificações em 
busca de alimento (Celulose). Os prejuízos causados por 
estes insetos são muito grandes. As redes elétricas (condu-
ítes, caixas de passagem, quadro de energia e central de 
energia elétrica) são atacadas, podendo causar transtornos 
e até possível incêndio. Nas redes hidráulicas os insetos 
as utilizam como passagem de um pavimento ao outro 
chegando em lajes duplas, entulhas, lajes duplas simples, 
caixão perdido e em todas as madeiras fixas existentes 
nas edificações como por exemplo todo o madeiramento 
fixado na estrutura (armários embutidos, rodapés, guar-
nições, lambril, forros de madeira, estrutura de telhado 
e assoalhos) Ataca também as juntas de dilatação (acesso 
dos insetos ao restante das edificações), As fundações são 
atacadas por existirem madeiras e resto de material deriva-
do de celulose no solo abandonadas na ocasião da obra,” 
disse Rogério na palestra. 

Rogério 
Mele

Almoço de confraternização
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COMO EVITAR PROBLEMAS 

 na compra de

    um IMÓVEL
Arqta. Celisa de Paula Cunha

A aquisição de um imóvel é um momento importante 
que vem, em geral, acompanhado de uma expectativa. 
Seja um terreno, para construir a casa onde se vai morar, 
o comércio, empresa ou indústria onde se vai trabalhar, 
para construir algo para alugar ou vender; seja um imóvel 
usado, que se pretende usar como está, ou então reformar, 
para adequar usos e finalidades; seja, ainda, um imóvel 
novo, recém construído, esta aquisição representa sempre 
uma esperança, um projeto para o futuro.
E o quê acontece quando, já de posse do terreno, se desco-
bre que nele não é possível construir aquilo sonhado, que 
o terreno é pequeno demais para o edifício pretendido, 
ou que o zoneamento urbano não permite aquele tipo de 
comércio ou indústria, ou que as fundações e estrutura do 
edifício custarão muito mais do que o imaginado, devido 
a um relevo bastante acidentado?
O quê acontece quando se descobre que o imóvel usado, 
comprado por um valor tão atraente, não tem condições 
de receber aquela reforma necessária, que as fundações 
não foram devidamente impermeabilizadas e as paredes 
exibem uma barra de umidade, que os azulejos dos ba-
nheiros e cozinhas estão trincados devido a problemas 
estruturais de difícil correção, que as instalações elétricas 
estão em tão mau estado, a ponto de provocar um incên-
dio, tudo, naturalmente, com soluções de alto custo?
O quê acontece quando se descobre, naquele lindo imó-
vel novo, recém adquirido, que a insolação não é propícia 
para garantir a salubridade dos ambientes, ou que os pisos 
dos banheiros não têm declividade para os ralos, ou que os 
elevadores do edifício onde se encontra o charmoso apar-
tamento com área gourmet não têm elevadores em nú-
mero e tamanho suficientes para atender aos moradores?
O resultado seguro quando estas coisas acontecem é o pre-
juízo financeiro, a decepção e muitas vezes a impossibili-
dade de resolução do problema em curto prazo. 
Porém, todas estas indesejáveis possibilidades poderão 
ser evitadas se o comprador contar com o auxílio de 

um bom profissional para aconselhá-lo na 
hora da compra. 
Um profissional que possa, não só verificar, no 
terreno a ser adquirido, se o relevo não represen-
tará custos demasiadamente altos para a obra, ou 
se o zoneamento permite que seja construído o edi-
fício, mas um profissional que, com sua experiência e 
seu preparo, possa vislumbrar no terreno a viabilidade 
de um bom projeto para atender o programa desejado 
pelo cliente, não apenas do ponto de vista técnico e le-
gal, mas também do ponto de vista estético, funcional e 
financeiro. Um profissional que possa verificar se o imóvel 
usado a ser comprado não tem vícios irreparáveis de cons-
trução, se não está deteriorado de modo a não poder con-
tar com soluções viáveis para sua recuperação, ou ainda, se 
o imóvel novo tem virtudes suficientes para valer o preço 
pedido pelo vendedor, se os acabamentos tão lindos não 
são apenas fachada para esconder a má qualidade da estru-
tura, se a insolação garante a salubridade dos ambientes, 
etc, etc.
A expertise dos profissionais arquitetos e urbanistas, en-
genheiros (de solo, fundações, estruturas, de instalações 
hidráulicas e elétricas, etc), além de engenheiros especia-
listas em análise e licenciamento ambiental, quando for o 
caso, estará sempre a serviço do cliente desejoso de adqui-
rir um imóvel, tudo para que a compra não seja em vão. 

“O quê acontece quando 
se descobre, naquele 

lindo imóvel novo, recém 
adquirido, que a insolação 

não é propícia para 
garantir a salubridade 

dos ambientes.”
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O aconselhamento profissional, longe de onerar o com-
prador, fará necessariamente com que ele economize e 
evite problemas e prejuízos incalculáveis que podem vir 
a acontecer caso compre um imóvel que não sirva para 
concretizar seus desejos.
Nunca hesite em chamar um profissional bem preparado 
e idôneo, que possa lhe aconselhar nesta hora tão impor-
tante que é a aquisição do imóvel!  

Celisa de Paula Cunha é Arquiteta e Urbanista, 
formada pela FAUUSP. Trabalha há 37 anos em 

parceria com o Arqto. Ricardo José da Cunha. 
É associada da AETEC.
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VIVER 

EM HARMONIA 

É SAUDÁVEL
“Nos desajustes de opinião ou 

comportamento, admita nos outros a 
mesma liberdade de pensar que a vida 

lhe implantou na cabeça”  
Chico Xavier

Um livro que estou sempre relendo, “Fora de série” – 
Outliers - (Outlier: uma observação estatística cujo valor 
na amostragem é marcadamente diferente das demais) de 
Malcolm Gladwell, encontro um caso real que nunca es-
queço “O mistério de Roseto” .
Roseto Valfortore é uma cidade a 160km de Roma, na 
província de Foggia. Por falta de emprego, de 1882 a 
1894, mais de 3.000 pessoas deixaram a cidade e se ins-
talaram na Pensilvânia, EUA, onde encontraram trabalho 
em uma pedreira de ardósia, o mesmo trabalho que fa-
ziam na Itália com mármore. Compraram terras com o 
trabalho e formaram um gueto, no começo chamaram de 
Nova Itália, depois Roseto. Como eles só falavam italiano 
formaram uma comunidade fechada.
Em 1896, um jovem e dinâmico sacerdote, padre Pasqua-
le de Nisco, criou sociedades espirituais e organizou festas. 
Incentivou pessoas a limpar seus terrenos, plantar cebolas, 
feijão, batatas, árvores frutíferas. A cidade ganhou vida , 
cresceu, formaram inúmeros estabelecimentos comerciais 
e 12 fábricas. Como os vizinhos eram alemães, ingleses, 
galeses, Roseto tornou-se uma comunidades exclusiva-
mente italiana, com seus modos e costumes e idioma ita-
liano.
Um dia, Wolf, médico da Universidade de Medicina de 
Oklahoma, especialista em doenças do estômago e di-
gestão fez uma palestra nas proximidades e depois um 
médico local lhe chamou para tomar cerveja. Nesse bate 
papo, o médico local lhe contou: “Pratico medicina na 
região há 17 anos, recebo pacientes de todo canto, mas 
raramente encontro alguém de Roseto com menos de 
65 anos que tenha doença cardíaca”. Wolf ficou surpreso 
porque na década de 1950, antes dos remédios que re-
duzem colesterol e das medidas de controle, os infartos 

eram uma epidemia nos EUA, sendo a principal causa de 
mortes em homens com menos de 65 anos. Wolf deci-
diu investigar e com apoio da faculdade fez todo tipo de 
pesquisa. Os resultados foram surpreendentes, quase nin-
guém com menos de 65 anos teria morrido de infarto ou 
mostrava problemas do coração. E a taxa de mortalidade 
de outras doenças também era muito baixa. Úlcera quase 
não existia. Também não havia alcoolismo, suicídios nem 
viciados em drogas. O número de crimes era quase zero. 
Os pesquisadores ficaram loucos, não conseguiam achar 
o motivo. Os moradores comiam gordura de porco, salsi-
cha, pepperoni, salame, presunto e doces de maneira far-
ta. E ninguém praticava nenhum tipo de ginástica. Roseto 
era uma cidade que estava à margem da experiência do 
dia-a-dia, onde regras normais não se aplicavam. Roseto 
era um Outlier. Os pesquisadores também viram que a 
saúde acima da média nada tinha com a genética, nem 
com o clima ou região, pois cidades próximas tinham o 
triplo do índice. Chamaram então um sociólogo e alunos 
de sociologia continuaram nas suas pesquisas. À medida 
em que começaram a andar pela cidade, conversar com 
moradores e ver os seus modos de vida, descobriram o 
motivo. Viram a alegria de viver dos moradores, parando 
na rua para conversar, cozinhando umas para as outras 
nos quintais. Clãs sociais mantinham 3 gerações morando 

João Lino



PARA SÍNDICOS, PRESIDENTES,
MORADORES E ADMINISTRADORAS

 
(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

sob o mesmo teto com muito respeito aos avós e vivendo 
harmoniosamente, sem brigas. Foram à igreja e viram 22 
organizações cívicas em uma cidade com pouco mais de 
2 mil pessoas. Perceberam o espírito igualitário particular 
da comunidade, que desestimulava os ricos a ostentar o 
sucesso e ajudava os mal sucedidos a encobrir os seus fra-
cassos. “Ao transplantarem a cultura paesani do sul da Itá-
lia para os montes do leste da Pensilvânia, aquelas pessoas 
criaram uma estrutura social altamente protetora, que era 
capaz de isolá-las do mundo moderno, altamente compe-
titivo.” Sentavam nas varandas para conversar, 3 gerações 
unidas nas refeições, todo mundo era amigo, um ajudava 
o outro, sem soberba. “É preciso ainda aceitar a ideia de 
que os valores do mundo que habitamos e as pessoas que 
nos cercam exercem um grande efeito em quem somos e 
pode deixar a nossa saúde bem melhor” diz Malcolm.
Resumo da ópera, se você levar a vida de forma mais har-
moniosa, com tolerância, amor, companheirismo e respei-
to ao próximo, você terá uma vida muito mais saudável, 
onde poderá comer suas melhores iguarias, tomar mais 
cerveja, mais vinho, e tomar menos remédios. Assim, da 
próxima vez que você tiver vontade de usar a língua, pense 
duas vezes, feche a boca ou o computador e se socialize.  
João Lino é administrador de empresas, marketing e publicidade, 
formado pela Universidade Católica e ESPM
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Antes de falarmos de aterramento, é importante que 
firmemos o conceito de diferença de potencial (DDP). 
Assim quando falamos de uma tensão elétrica de 110 V, 
significa uma diferença de potencial elétrico de 110 V en-
tre dois pontos, sendo que a terra (solo) é definida como 
potencial zero.  
O aterramento elétrico consiste na ligação do sistema elé-
trico, equipamentos e estruturas metálicas por um con-
dutor elétrico que permitirá que as correntes elétricas de 
fuga sejam escoadas para a terra. As correntes de fuga são 
correntes elétricas que podem surgir devido a falhas de 
isolação elétrica nos equipamentos ou instalações ou por 
outras causas e são indesejadas.
O aterramento elétrico é importantíssimo. Seu objetivo é 
a proteção humana contra choques elétricos devido a con-
tatos indiretos e permitir o correto funcionamento dos 
dispositivos de proteção elétrica. Sua aplicação é regida 
pela Norma ABNT NBR 5410, que trata das instalações 
elétricas de baixa tensão.

O aterramento elétrico é importantíssimo.
 Seu objetivo é a proteção humana contra 

choques elétricos devido a contatos indiretos e 
permitir o correto funcionamento dos 

dispositivos de proteção elétrica.

Como exemplo prático, uma geladeira tem pés de plástico 
e fica eletricamente isolada do chão. Caso haja uma fa-
lha no isolamento elétrico de um dos componentes e este 
encostar na carcaça metálica, a mesma ficará no mesmo 
potencial elétrico da alimentação, por exemplo, 110 V. Se 
alguém descalço tocar em qualquer parte metálica desta 
geladeira, passará a ser o condutor elétrico para o piso, 
fazendo com que a corrente elétrica de fuga passe pelo 

ATERRAMENTO ELÉTRICO 

Aterramento? 
     AFINAL 

O QUE É ISTO?
corpo, podendo causar a morte. A Norma NBR 5410 
obriga que as instalações elétricas sejam dotadas de dis-
positivos DR (diferencial / residual), que são dispositivos 
que atuam no caso de existirem correntes elétricas de fuga, 
fazendo com que haja o desligamento dos circuitos elétri-
cos causadores do problema. O dispositivo DR somente 
atuará corretamente se estiver conectado a um bom siste-
ma de aterramento.
Uma boa instalação elétrica deve ser feita a partir de um 
projeto elaborado por um profissional habilitado em pro-
jetos elétricos que emitirá uma ART (Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica) perante o CREASP. Neste projeto 
serão dimensionados os condutores elétricos, dispositivos 
de proteção tais como disjuntores, dispositivos DR, DPS 
- Dispositivos de Proteção de Surtos, SPDA Sistema de 
Proteção Contra Descargas Atmosférica e demais compo-
nentes, além do sistema de aterramento mais adequado.
Fica claro que qualquer equipamento elétrico que tenha 
componentes metálicos sujeitos a serem eletrificados por 
uma falha de isolação, deverão ser eletricamente aterra-
dos. Quando se trata de estruturas metálicas na constru-
ção civil, as mesmas também deverão ser aterradas pela 
mesma razão. No caso de utilização de telhados metálicos, 
o aterramento é necessário, porém com isto é criado um 
captor natural de raios. Neste caso é muito importante 
que seja consultado um profissional habilitado em proje-
tos de SPDA, que avaliará a necessidade ou não de insta-
lação de um sistema de para raios, conforme exigido pela 
Norma Técnica ABNT NBR 5419-1 a 5419-4 de 2015.
É importante lembrar que é mais seguro não ter um siste-
ma de para raios do que ter um sistema não dimensionado 
corretamente. 

Artigo elaborado pelos engenheiros eletricistas Cassiano Fábio Santos 
Diegues e Adalberto Plácido Ferro.



A IMPORTÂNCIA 

DO ARQUITETO E 
    DO ENGENHEIRO 
PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
Arquiteto Alessandro Malara 
alessandro.malara@gmail.com

Adquirir o sonhado imóvel próprio é um grande sonho, 
talvez o maior investimento financeiro de uma vida. A 
casa própria não diz respeito só ao conforto ou “status” 
mas também ao fato de nos sentirmos dignificados e de 
possuir um local que exteriore quem somos.
O lar como refúgio não deve ser restrito a uma pequena 
parcela da população e sim para todos, cabendo dessa ma-
neira aos técnicos da construção civil (Arquitetos e Enge-
nheiros) o papel de agente da inclusão social, uma vez que 
através de seu conhecimento profissional, planejamento e 
pesquisa, auxiliará na redução dos custos da obra.
Dito isso, como escolher profissional tão importante? O 
primeiro passo é contratar um profissional habilitado no 
CREA ou no CAU,  verificando material publicado, co-
nhecimento específico e principalmente, referências de 
trabalhos.
Vale lembrar que um projeto consiste na junção de toda 
uma equipe, trabalhando com especificidades, tais como 
projetos de elétrica, de hidráulica, de lógica, projeto de 

gás e assim por diante. Esses estudos complementares são 
de suma importância uma vez que orientam o planeja-
mento e a quantificação da obra, evitando desperdícios e 
também servindo como uma base de dados para futuras 
intervenções.
Portanto o trabalho de profissionais qualificados da área 
da construção civil contribui de maneira crucial para:
- Valorização do imóvel;
- Diminuição de riscos devido ao planejamento preciso;
- Economia na construção, uma vez que um bom projeto 
acompanhado de gerenciamento da construção evita des-
perdícios;
- Edificação possuindo beleza e atendendo todos os requi-
sitos de funcionalidade;
- Redução do stress devido a trâmites burocráticos tais 
como documentação exigida junto à prefeitura e condo-
mínios;
- Definição de especificações solicitadas por fornecedores 
de materiais e equipamentos que atuarão na obra.
O que se constata é que a realização desse sonho passa pri-
mordialmente na escolha de um bom profissional, que es-
teja em sintonia com o cliente, saiba escutá-lo e simultanea-
mente amplie as opções de quem o contrata, servindo como 
filtro técnico, mas que não perca a sensibilidade para captar 
as nuances de cada pessoa que o contrata. E nunca esquecer 
da RRT (para arquiteto) e ART (para engenheiros).
No site da AETEC você encontra profissionais de inúme-
ras especialidades, capacitados a lhe oferecer os melhores 
serviços: www.aetec.org.br  
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Cintia Monteiro e João Lino 

Sendo Cotia e arredores um pólo da colônia japonesa, foi 
com muito entusiasmo que fomos fazer a matéria sobre a 
Japan House, casa localizada na avenida Paulista 52, que 
antes de completar dois anos já recebeu a visita de quase 
um milhão e meio de pessoas. 
Criada pelo governo japonês, o projeto Japan House é um 
ponto de difusão de todos
os elementos da genuína cultura japonesa. Um espaço 
muito agradável de intercâmbio intelectual entre o Japão 
e o Brasil, através de frequentes eventos de cultura, edu-
cação, arte e tecnologia. A Japan House São Paulo foi a 
primeira a abrir as portas para o mundo, seguida por Los 
Angeles e Londres. Sua fachada se destaca, mesmo estan-
do na Av. Paulista, com seus 36m de frente e 630 peças 
de madeira hinoki (pinheiro típico do Japão) trazidas do 
vale do Kiso e artisticamente montadas por cinco artesãos 
vindos diretamente do Japão. 
O restaurante AIZOMÊ, da chef Telma Shiraishi, propõe 
a contemporaneidade e adversidade do Japão. No cardá-
pio o conceito dos settos – um conjunto de pratos va-
riados que compõem uma refeição completa, equilibrada 
e saborosa, tendo como base o gohan (arroz japonês), o 
misoshiru ou outro caldo e tsukemono.
Aproveitando a visita fomos entrevistar a diretora cultu-
ral, Natasha Barzaghi Geenen.
Quais são as principais diretrizes adotadas pelo Gover-
no Japonês para transmitir a identidade do Japão do 
Século 21 para o público brasileiro?
O espaço tem como missão apresentar o Japão contem-
porâneo oferecendo aos visitantes uma tradução do Japão 
do século 21, sem esquecer suas raízes e tradições, como 
forma de reforçar a ponte entre os dois países. Para isso, 
estão presentes na sua programação exposições, seminá-
rios, workshops e atividades que trazem ao Brasil os mais 
relevantes criadores e empreendedores japoneses da atua-
lidade nas artes, no design, na moda, na gastronomia, na 
ciência e na tecnologia. Além de toda infraestrutura do 
centro cultural que comporta uma biblioteca com mais de 

VISITA À 

 JAPAN 
HOUSE

2.000 livros sobre a cultura nipônica, espaços gastronômi-
cos e as lojas SHIN e Furoshiki, ambas com produtos que 
retratam esse Japão atual.
 Quais os seminários/workshops que tiveram maior 
receptividade do público desde a abertura da Japan 
House em 2017?
Cada seminário e workshop apresentados são únicos. No 
sentido de que foram pensados e planejados para apresen-
tar diferentes vertentes do Japão contemporâneo. Já pas-
saram pelo centro cultural seminários sobre arquitetura, 

FOTO: João Lino

FOTO: Rogério Cassimiro
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tecnologia, moda, gastronomia, negócios, artes marciais, 
entre outros.
 Já aconteceram seminários/workshops direcionados a 
arquitetos e engenheiros? 
Algumas das mostras apresentadas pela casa tiveram como 
tema principal a arquitetura, como Kengo Kuma - Eter-
no Efêmero, SouFujimoto, Dimensão e Arquitetura para 
Cães. Essas exposições contaram também com progra-
mação especial reforçando o tema por meio de palestras, 
workshops e visitas guiadas. Ao longo de 2019, a Japan 

House São Paulo, com Arquiteto Futuro e o Pavilhão Ja-
ponês, promovem o ciclo de debates “Projetando Institui-
ções Culturais: desafios contemporâneos” com arquitetos 
japoneses e brasileiros. O ciclo abordará os desafios atuais 
de projetar uma instituição cultural, levando em consi-
deração as novas possibilidades de uso deste espaço e as 
várias mídias, plataformas e dimensões de obras de arte 
contemporâneas. Em agosto, acontecerá o encontro entre 
o brasileiro Thiago Bernardes e o japonês Tsuyoshi Tane, 
que terá exposição solo no segundo semestre.   

FOTOS: Rogério Cassimiro
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A primeira edição do Salão Internacional do Móvel de Milão ocor-
reu em 1961 com o intuito de difundir a exportação italiana no 
segmento de mobiliário. O tempo passou e o Salão é hoje a maior 
feira no segmento de design e de móveis do mundo. Em sua 59ª 
edição em 2020, contará, como já vem ocorrendo em edições an-
teriores, com a união, no imenso pavilhão do evento a 
exibição simultânea de: EuroCucina (Salão Internacio-
nal da Cozinha), Salone Bagno (Salão Internacional do 
Banheiro) e Salone Satellite (dedicados aos novos de-
signers), atraindo os olhos atentos dos influenciadores 
e designers de diversos setores. Falando um pouco 
sobre a edição deste ano, que aconteceu em abril 
último, em números, o Salão contou com 2.418 
expositores – dos quais cerca de 34% são estran-
geiros – e 550 designers de até 35 anos no Salão 
Satélite. E recebeu 386.236 visitantes. O Brasil 
levou 30 profissionais e empresas para expor em 
Milão, concentrados em uma exposição cha-
mada de Brazil: Essentially Diverse, com uma 
narrativa para amarrar as obras em um contex-
to único, onde o visitante percebia tons, cores, 
sons e sensações da natureza brasileira por onde 
as peças, em sua maioria mobiliário autoral esta-
vam distribuídos nos 2 mil metros quadrados do 
Museo dela Permanente. Nomes como Rodrigo 
Karam, Roque Frizzo e Brunno Jahara mostraram 
a que foram. De talento já eternizados, os irmãos 
Humberto e Fernando Campana apresentaram, para 
a Louis Vuitton Objets Nomades a poltrona Bulbo. De-
licadas pétalas em couro constroem a peça ultra-exclusiva. Muito 
além dos pavilhões da Fiera Milano Rho, onde a feira acontece, os 
eventos, exposições e instalações se espalham por toda Milão durante 
uma semana inteira, conhecida como semana do design, deixando a 
cidade com um astral único onde instalações de arte, design e arqui-
tetura são vistas nas ruas, em palacetes e edificações históricas que 
são locadas para, nesses dias, abrigar eventos e exposições e também 
nos endereços de marcas tradicionais que estão em Milão e que nes-
ses dias realizam eventos e festas para lançar seus produtos e deixar 

SALÃO

INTERNACIONAL DO MÓVEL

 DE MILÃO(ISALONI)

suas marcas. Para quem nunca foi ao evento, os principais 
bairros para visitar são: Brera, Tortona e Ventura 

Lambrate. Entre os 3 o Brera tem se tornado 
um dos mais importantes. Tortona que an-

tes era um bairro de jovens designers e 
de coisas mais experimentais cresceu 

e hoje tem mais marcas expressi-
vas. Ventura Lambrate está vi-

rando hoje o que foi a Tortona, 
com alugueis mais baratos, 

tem mais estudantes e novos 
designers em seus ateliês e 
estúdios. Para falarmos em 
principais tendências des-
ta edição passada, posso 
apontar algumas, embora 
a leitura da arte seja tão 

pessoal e peculiar de cada 
um, destaco o que vi como 

especial: Sustentabilidade; 
Nascido em uma região que 

sofre bastante com as mudanças 
climáticas, o arquiteto Jeffrey Dela 

Cruz desenvolveu um sistema de 
construção de casas usando bambu para 
evitar que os interiores sejam prejudi-
cados pelas enchentes. Os módulos são 
resistentes aos terremotos e às enchentes 

de até cinco metros de altura. Os interiores, por sua vez, foram pro-
jetados com a ideia modular de “tiny houses”: tudo é componível e 
encaixável para otimizar o espaço. A invenção é passível de produção 
em massa e de fácil montagem. Tecnologia: Uma instalação muito 
marcante foi a da Sony, imersiva, a proposta era conectar humanos a 
robôs através da identificação dos sentimentos e emoções. Pequenas 
esferas coloridas distribuídas no espaço interagiam se aproximando 
ou se distanciando das pessoas, e trocando de cor, de acordo com a 
percepção dos sentimentos emanados pelas pessoas. Nesse viés do 
design aliado à robótica e a inteligência artificial com o propósito de 
ampliar o bem viver e a convivência.
Design e Sensações: Outra instalação de destaque foi construída 
nos túneis dos armazéns históricos que ficam sob a estação de trem 

Louis Vuitton, 
objets Nomades, poltrona 
Bulbo

Luminária Macramei, designer Roque Frizzo 
para a Luxion

Mostra Affinity in 
Autonomy, que ocupou 
o Spazio Zegna em 
Tortona, para a Sony
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NOTA DE FALECIMENTO: 

DR. FABIO FRANCISCO 
PORRINO

central de Milão: uma passagem triangular de 25 metros de com-
primento e 6 metros de altura.Todas as superfícies da instalação 
foram revestidas em um material sintético à base de minerais cha-
mado Dekton, fabricado pela espanhola Consentino. O material, 
revolucionário ao substituir mármores e granitos por ser resistente 
a abrasão, cortes e calor, ganhou um novo olhar na proposta entre 
a arquitetura, a luz e a água que ajudou a refletir o conjunto com 
ondulações projetadas nas superfícies que criavam a sensação de in-
finito e de estarmos submersos.
Destaque também para o SeaStone, produzido à partir de conchas e 
frutos do mar descartados pela indústria de alimentos que nas mãos 
de Hyein Choi e Jihee Moon viram placas de revestimento de su-
perfícies de extremo desempenho e resistência. Ou mesmo as lindas 
linhas orgânicas na marcenaria de Ross Lovergrove para a Natuzzi, 
que usa fibras orgânicas e madeira sustentável para a produção. Hoje, 
com a facilidade das conexões podemos acompanhar e ter acesso à 
toda a informação do que è lançado lá em nosso celular, por vezes, 
em tempo real. As obras não são apenas estéticas, mas cada vez mais 
comprometidas em produções de equilíbrio ao meio ambiente e pre-
ocupadas em melhorar a qualidade de vida das pessoas com o belo, e 
porque não. Apesar do cunho artístico, convido também os mais téc-
nicos a pesquisarem e conhecerem o que o mundo separa de melhor 
para mostrar no Salão, para que tendências sejam transformadoras 
de vidas, afinal, nosso papel com a sociedade è construir espaços 
vivos, éticos e nada mal se também forem de muito bom gosto! 
Mariana Meneghisso é arquiteta urbanista pela Faculdade de Belas Artes 
de São Paulo e Design de Interiores pela Escola Panamericana de Arte de São 
Paulo. Titular, há 13 anos, do escritório Meneghisso e Pasquotto Arquitetura. 

Design de Ross Lovergrove para Natuzzi

No dia 23 de junho a AETEC 
perdeu um dos seus mais ilustres e 
atuantes associados, o nosso que-
rido Dr. Fabio Francisco Porrino.
Dr. Fabio nasceu em 03/03/1933 
em São Paulo e formou-se em 
Engenharia Civil pela Escola Po-
litécnica da USP em 1957, depois  
Pós Graduado em Patologia das 
Construções, Mecânica dos Solos 
e Fundações e Concreto Armado.
Em 1960, casou-se com D. The-
rezinha Tomanik Pompeu, sua 

inseparável companheira, e tiveram 3 filhos, Cynthia, Mauro e 
Fernando. A partir de 1961 trabalhou na Ribeiro Franco S/A 
Eng. e Construções como Responsável Técnico em obras no Pa-
raná e depois  Diretor Técnico. Em 1971, foi para a Camargo 
Corrêa, onde participou da Diretoria Técnica de Obras e Pla-
nejamento com destaque para as obras do Metrô de S. Paulo. 
Em 1977, trabalhou na UNICON nas obras da Hidrelétrica de 
Itaipu, ocupando o cargo de Diretor Técnico. Em 1988 atuou 

na Prefeitura de São Paulo na Secretaria das Administrações Re-
gionais. Em 1991, fundou sua própria empresa a Saprema En-
genharia S/A. Foi sócio do Instituto de Engenharia desde 1957 e, 
de 1993 a 2000, ocupou cargos relevantes em várias gestões como 
membro da Divisão Técnica de Gerenciamento de Empreendimen-
tos, posteriormente seu Coordenador e  também membro dos Con-
selhos Deliberativos e Consultivos. Foi Diretor Tesoureiro da UPA-
DI – União Panamericana das Associações de Engenheiros. Entre 
1995 e 2004, ocupou os cargos de 2º. Vice Presidente e 1º. Vice 
Presidente da FEBRAE.
Em 2001 mudou-se, com a família, para Cotia. Em 2004 associou-
se à AETEC onde, sempre muito atuante, ocupou os cargos de 2º 
Tesoureiro e Coordenador de Educação e Cultura. Atualmente ocu-
pava o cargo de Diretor no Conselho Consultivo e Inspetor da CAF.
Em 12/2017 recebeu uma linda homenagem sendo agraciado com 
o título de Sócio Honorário da AETEC.
Dr. Fabio, apesar da idade, participava, de forma atuante, em to-
das as nossas reuniões mensais, do “Almoço com Palestra” sempre 
pontualíssimo e, com sua forma gentil e educada de tratamento, 
expunha suas opiniões com firmeza e conhecimento. 
Sem dúvida alguma a sua ausência será sentida, mas os momentos 
que desfrutamos de sua companhia serão sempre lembrados com 
alegria e admiração e gravados em nossos corações. Obrigado, Dr. 
Fabio, por tanto ensinamento.
Que Deus console os corações de sua esposa, D. Therezinha, sua 
irmã, seus filhos, nora, genro, netos e demais familiares, e de todos 
os seus amigos. Descanse em paz, Dr. Fábio. 
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Notícias do CREA-SP

O Colégio de Inspetores é um fórum permanente composto por inspetores e pelo Presidente do Crea-
SP, para auxiliar, discutir e propor diretrizes da fiscalização profissional do Conselho; aprimorar a 

atuação dos inspetores e consolidá-los como líderes de suas regiões, promovendo seminários, palestras, 
cursos e debates; e traçar estratégias para melhorar as relações institucionais na sociedade, por 

meio da valorização dos profissionais do Sistema Confea/Crea como agentes importantes para o 
desenvolvimento sustentável dos municípios.

O Inspetor é o profissional voluntário designado pelo Crea para, junto à sua comunidade, melhorar a 
eficiência da ação fiscal, em defesa do exercício profissional e da sociedade. É um delegado corporativo 

que deverá estar atento às necessidades, anseios e práticas do seu ambiente social de atuação.

O COLÉGIO 

DE INSPETORES DO CREA
Felipe Antonio Xavier Andrade, chefe UGI Barueri

ATRIBUIÇÕES
• Representar o presidente do Crea quando designado;
• Divulgar a legislação e o Código de Ética;
• Cumprir e fazer cumprir as normas legais e 
administrativas;
• Colaborar com as Câmaras Especializadas em suas 
atividades;
• Colaborar na elaboração, desdobramento e execução 
do plano de fiscalização;
• Dar ciência à Diretoria de qualquer fato ou 
acontecimento que julgar de interesse do Crea e dos 
profissionais, ocorridas em sua jurisdição.

O QUE SE ESPERA DO INSPETOR
• Dedicação às causas profissionais;
• Produção de resultados para o desenvolvimento de sua 
profissão;
• Empenho na defesa da sociedade;
• Participação colaborativa nas tarefas do Crea;
• Cumprimento formal, material e de prazos em suas 
tarefas;
• Liberdade de consciência nas suas posições;
• Tratamento igualitário com seus colegas, representados 
e funcionários do Conselho;
• Respeito a pontos de vistas divergentes;
• Plenitude na postura e observância de conduta éticas.

O QUE NÃO SE DESEJA DO INSPETOR
• Busca da satisfação de interesses pessoais;
• Ostentação do cargo como símbolo de status;
• Uso da função para a promoção pessoal;
• Abuso dos privilégios da função;
• Utilização da estrutura do Crea para realização de 
negócios particulares;
• Uso das prerrogativas do cargo para prejudicar ou 
favorecer terceiros.

INSPETOR ELEITO
É aquele que participou e foi eleito no pleito eleitoral. 
Configura-se no representante nato da Inspetoria. A ele 
cabe o desempenho integral das atividades elencadas para 
sua função. Por exemplo: a de representar a Presidência 
do Crea-SP junto aos demais profissionais de sua 
circunscrição e de sua comunidade profissional.

INSPETOR CHEFE
É aquele indicado por seus pares na primeira reunião do 
mandato; A ele cabe representar a Inspetoria em reuniões 
e eventos onde apenas um inspetor seja convocado. 
Auxilia o gerente regional a coordenar e secretariar as 
reuniões de Inspetoria. 
O CNP é um fórum organizado pelo Confea, apoiado 
pelos Creas e pelas entidades nacionais, que tem por 
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objetivo discutir e propor políticas, estratégias, diretrizes 
e programas de atuação, visando à participação dos 
profissionais das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/
Crea no desenvolvimento nacional, propiciando maior 
integração com a sociedade e entidades governamentais.

Aos encontros locais, microrregionais e regionais que 
precedem a realização dos CEPs em todo o Brasil cabe 
a escolha de delegados que irão participar do evento na-
cional e o encaminhamento, às Comissões Organizadoras 
Regionais, de proposições que favoreçam a discussão dos 
seguintes temas:
“Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desen-
volvimento Nacional”

EIXOS TEMÁTICOS

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, no processo de de-
senvolvimento econômico sob a ótica da Engenharia e 
da Agronomia; RECURSOS NATURAIS,com o papel 
da Engenharia e da Agronomia na utilização e apro-
veitamento de recursos naturais com sustentabilidade; 
INFRAESTRUTURA, com a governança da política 
de infraestrutura brasileira sob a ótica da Engenharia; 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL, com os rumos da forma-
ção profissional da Engenharia e Agronomia brasileiras; 
ATUAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA, 
com a governança das empresas de Engenharia e obras 
públicas.  

A importância de se eleger delegados da região que levem 
aos Congressos Estadual e Nacional proposições espe-
cíficas em prol do desenvolvimento da Engenharia e da 
Agronomia.
O Congresso dos Profissionais é um espaço para discussão 
e apresentação de propostas políticas, estratégias e planos 
de ação, programas de atuação, bem como é a oportuni-
dade de afirmar o papel dos profissionais da área da Enge-
nharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia 
no desenvolvimento nacional. Além disso, a realização do 
CEP tem como objetivo propiciar uma maior integração 
do Sistema Confea/Crea com a sociedade, por meio da 
apresentação de propostas dos eixos temáticos, indicados 
pelo Confea.
O profissional eleito como delegado do Congresso irá 
defender as propostas aprovadas no evento regional, no 
evento nacional, o 10º CNP - Congresso Nacional de 
Profissionais. Além de estar em dia com suas obrigações 
profissionais junto ao CREA-SP, a apresentação de tra-
balhos constitui-se um pré-requisito para a eleição como 
delegado.

10°CNP

“Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desen-
volvimento Nacional” é o tema central do 10º Congresso 
Nacional de Profissionais (CNP) que em 2019 acontece 
após a 76ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia 
(Soea), em Palmas(TO), de  19 a 21 de setembro de 2019.
Como eixos temáticos serão abordados: 

a) Inovações Tecnológicas
b) Recursos Naturais
c) Infraestrutura
d) Atuação Profissional
e) Atuação das empresas de Engenharia.

Realizado a cada três anos, o CNP é um fórum organi-
zado pelo Confea, apoiado pelos Creas e pelas entidades 
nacionais, que tem por objetivo discutir e propor políti-
cas, estratégias, diretrizes e programas de atuação, visando 
à participação dos profissionais das áreas abrangidas pelo 
Sistema Confea/Crea no desenvolvimento nacional, pro-
piciando maior integração com a sociedade e entidades 
governamentais.
O Processo Constituinte do Sistema Confea/Crea (PC-
91/92) propôs e o Confea criou, em 1992, por meio da 
Resolução 373/92, e depois pela Resolução 1.013/2005, 
a regulamentação dos Congressos Nacionais de Profissio-
nais (CNPs) e dos Congressos Estaduais de Profissionais 
(CEPs). Desde então, foram realizadas nove edições desses 
congressos.

COMO FUNCIONA O CONGRESSO NACIONAL 
DE PROFISSIONAIS

Os eventos do CNP são realizados na seguinte sequência:

1. na “consciência individual” de cada profissional;
2. nas reuniões preliminares, muitas vezes informais, rea-
lizadas nas entidades de classe e nas instituições de ensino, 
ou até mesmo nas empresas;
3. nas inspetorias, em cujas subjurisdições se localizam es-
sas entidades, instituições e empresas;
4. nas regiões administrativas em que as inspetorias se 
agrupam;
5. nos Congressos Estaduais, cujas propostas sistemati-
zadas são representativas do pensamento e do posiciona-
mento consensual dos profissionais de cada jurisdição;
6. finalmente, no Congresso Nacional de Profissionais 
(CNP), onde são discutidas as propostas nacionais siste-
matizadas, representativas do pensamento e do posiciona-
mento nacionais unificado.  
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Em uma reunião entre o Presidente do 
IAU (Instituto dos Arquitetos e Urba-
nistas) e Secretário de Desenvolvimen-
to Urbano de Cotia, Arq. José Roberto 
Barauna Filho, e o presidente da AE-
TEC, Eng. Arthur Augusto Weigand 
Berna,verificou-se que são  crescentes 
as manifestações de desagrado dos pro-
fissionais da engenharia e arquitetura 
a respeito da demora na aprovação de 
projetos no Município de Cotia. Movi-
dos pela curiosidade de como funciona 
o sistema em outros municípios fize-
ram várias consultas, em cidades pró-
ximas, e constataram que não só São 
Paulo mas outras localidades já estão 
utilizando sistemas digitais para apro-
vações de projetos. Uma das cidades que 
chamou a atenção pela rapidez na resolução foi Sorocaba 
com o sistema Aprove Fácil.
Não só São Paulo mas outras localidades já estão utilizan-
do sistemas digitais para aprovações de projetos.
Assim, entraram em contato com a Secretaria de Plane-
jamento e Projetos de Sorocaba e a Secretária, Dra. Mi-
rian de O. G. Zacareli recebeu-os de forma muito gentil 
para uma reunião no dia 16/04 e mostrou-lhes como es-
tão operando hoje, os resultados esperados e os obtidos 
e como estão se preparando para expansão do sistema. 
Nessa ocasião fizeram o convite à Dra. Mirian para pro-
ferir uma palestra aos profissionais de Cotia e municípios 
vizinhos e apresentar o sistema. Ela prontamente aceitou 
e então o evento foi agendado para o dia 04/05/2019, um 
sábado, na sede da AETEC.

Arthur Augusto Weigand Berna

SISTEMA APROVE FÁCIL

COMO
a prefeitura de Sorocaba 

AVANÇOU 
NA MODERNIDADE

Na pessoa do seu Coordenador, Tecnico Romildo de 
Melo Garcia, a UNARO, que representa todas as Associa-
ções de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Tecnólogos 
e Técnicos da Zona Oeste da Região Metropolitana de 
São Paulo, foi convidado a co-patrocinar o evento e este 
também aderiu. Como o evento seria realizado em Cotia, 
foram expedidos convites para as autoridades e secretários 
municipais de interesse no assunto.
Dessa forma no dia 04/05, a palestra foi realizada com a 
presença de mais de 50 profissionais não só de Cotia mas 
também de Embú das Artes, Taboão da Serra, Vargem 
Grande Paulista, Carapicuíba, Osasco. O Município de 
Itapevi foi representado por seu Secretário de Desenvol-
vimento Urbano, Sr. Marcos Toledo. Infelizmente, apesar 
dos convites, nenhum outro representante da municipa-

Letícia Valeriano 
e Eng. Luiz Tanaka

Plateia atenta



AETEC 21

lidade de Cotia compareceu a não ser o Secretário José 
Roberto Barauna Filho, que  também foi co-patrocinador 
do evento como presidente do IAU.
Abrindo a palestra, a Dra. Mirian , que se fez acompanhar 
de sua equipe formada por Tec. Leandro Lima, Arqta. Le-
tícia Valeriano e Eng. Luiz Tanaka, fez uma explanação 
sobre Sorocaba mostrando dados impressionantes do mu-
nicípio:
Orçamento 2018: R$3,2bi  PIB:R$ 30,6bi Área: 450,382km2
População estimada: 671.000hb Esgotamento Sanitário: 98% IDHM: 0,798
Arborização vias públicas: 82,2% Urbanização vias públicas: 48,5%

Sorocaba tem o 9º maior PIB do Estado de SP, é a 12ª 
melhor cidade do Brasil para se empreender, Indústria e 
Comércio representam 72% de sua economia, é  9ª cidade 
mais populosa do estado de SP, 7º Mercado Consumidor, 
2ª Cidade com melhor infra estrutura do Brasil, perdendo 
somente para S. Paulo.
A celeridade na aprovação de projetos trouxe um aumento 
significativo de investidores e, consequentemente, de em-
presas instaladas que absorvem a mão de obra local. Por 
esta razão é a 12ª melhor cidade do Brasil para se empre-
ender!! Por isso, Sorocaba teve um significativo aumento 
de receita.
Sorocaba tem também um cuidado especial com a Edu-
cação mantendo um sistema público de educação funda-
mental e média eficientes, e conta com 2 universidades 
públicas, 3 universidades privadas, 9 faculdades privadas, 
3 ETECs, 2 unidades do SENAI e FATEC que produzem 
mão de obra de alta qualificação.
A Prefeitura de Sorocaba mantém ainda um Parque Tec-
nológico voltado à inovação no modelo “Triple Helix” 
que envolve a Prefeitura, Empresas e Instituições de En-
sino e Pesquisa. Estão desenvolvendo projetos na área das 
“SmartCities” e, através do FabLab da FACENS, Facul-
dade de Engenharia de Sorocaba, integraram a cidade ao 
sistema global FabCity.
O município tem um Aeroporto voltado para a manu-
tenção de aeronaves e um Terminal Alfandegário (Porto 
Seco) para uso público.
Voltados para o lazer dos munícipes, Sorocaba tem um 
Zoológico que é referência para a América Latina, um Es-
tádio, Uma Arena Poliesportiva e 27 Parques.
Esses dados todos mostram o que administrações voltadas 
aos interesses públicos podem produzir.
A Dra. Miriam encerrou a sua participação muito aplau-
dida pelos presentes e passou a palavra para a Arq. Letícia 
e para o Eng. Tanaka para que discorressem a respeito do 
“Aprove Fácil”.
O sistema convencional é um procedimento manual e 
presencial gerando morosidade pela alta demanda de pro-
cessos, uso de papéis em grande quantidade e falta de es-

tatísticas dos projetos e grande movimentação de pessoas 
tanto funcionários como interessados nos processos.
O sistema “Aprove Fácil” foi desenvolvido internamente 
a partir de 2015 lastreado em posturas municipais e foi 
efetivamente implementado em 2018. Nesse mesmo ano 
já foram emitidos 1.261 alvarás.
O sistema “Aprove Fácil” permite aos profissionais o envio 
de projetos para aprovação por via totalmente eletrônica e 
vale para projetos unifamiliares. Como benefícios oferece: 
Agilidade na Aprovação; Guias e documentos emitidos au-
tomaticamente; Sistema digitalizado; Facilidade no acesso 
do sistema do responsável técnico e proprietário; Autenti-
cidade digital nos documentos (Cartórios e Bancos).
Próximas ações: Autenticação de Planta; Abranger outras 
tipologias de construções; Assinatura Digital; Liberação 
de acesso digital para outros setores.
Ao término da apresentação a equipe colocou-se à disposi-
ção dos presentes para comentários e perguntas a respeito 
do sistema. Muitos participantes se manifestaram e todos 
foram devidamente atendidos e toda a equipe foi parabe-
nizada pela participação.
Em resumo, viu-se claramente que existe solução para o 
problema pelos quais nossos profissionais estão passando e 
só depende das autoridades municipais a implementação 
de medidas e sistemas que possam contribuir para uma 
maior fluidez dos processos e que possam novamente fazer 
com que Cotia volte a ser cortejada por investidores que 
trarão mais riqueza, recursos e empregos ao município. 

Dra Mirian de O.G. Zacareli
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43º Almoço com Palestra

ALMOÇO 

DOS 

Profissionais  
No dia 31 de maio de 2019 (sexta feira) aconteceu o tra-
dicional Almoço dos Profissionais e Associados com Pa-
lestra, na sede da AETEC, localizada à Av Santo Antonio, 
294 – Bairro Portão – Cotia/SP.

Tivemos como palestrante o Eng. João Baptista Galvão 
Filho, sob o tema “CETESB: LICENÇA AMBIENTAL 
RENOVÁVEL E SEUS RISCOS EMPRESARIAIS” 
Com um currículo invejável que resumimos aqui: Diretor 
da ECP Engenharia - Consultoria e Engenharia Ambien-
tal LTDA, MSc – “Master of Science in Environmental 
Engineering” pela University of Cincinatti – Ohio-USA, 
pós-graduado em Engenharia Sanitária (USP), Engenha-
ria de Higiene e Saúde Ocupacional (USP), Engenharia 
Industrial – Modalidade Química, Fac. de Engenharia 
Industrial da PUC (FEI), EEP-Executive Excellence Pro-
gram (Generative Leadership Group CA/USA/Canada). 
Experiência de 50 anos no setor público (Secretaria de 
Meio Ambiente /Cetesb ) e privado, junto às áreas de Ges-
tão e Gerenciamento do Controle da Poluição e Sanea-
mento Ambiental; Ampla experiência em equacionamen-
to de problemas ambientais, envolvendo análise técnica 
de projetos industriais para elaboração de parecer sobre a 
viabilidade de implantação de novas indústrias e correção 
de problemas existentes, bem como no diagnóstico, miti-
gação, monitoramento e estudos de compensação decor-
rentes de impactos ambientais das mais variadas formas.

Pela importância do tema e com este excelente currículo, 
o auditório esteve repleto de profissionais, engenheiros e 
arquitetos, que certamente saíram com informações im-
portantes para suas atividades diárias, tamanha as infor-
mações passadas pelo Galvão. 

Arthur com Galvão

Almoço de confraternização e networking entre profissionais
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CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO: 

Grandes 
aliados para o  turismo
Emanuel von Lauenstein Massarani
Presidente do Instituto de Recuperação 
do Patrimônio Histórico no Estado de São Paulo

O falecido presidente da França, 
François Mitterrand, ao expli-
car seu engajamento em favor 
da cultura por ocasião dos coló-
quios “criação e desenvolvimen-
to” realizados na Universidade Sorbone em 1983, aos 
quais tive a honra de estar presente, afirmava categóri-
co: “Nós pensamos e insisto que, investir em cultura e 
preservar o patrimônio histórico, é investir na econo-
mia que representa ao mesmo tempo preservar o futu-
ro e contribuir de maneira a devolver à vida todo o seu 
sentido”.De minha parte tenho absoluta convicção de 
que, a cultura deve exercer um papel motor na renova-
ção do estado de São Paulo e do Brasil, naturalmente 
ligando cultura, patrimônio histórico e turismo.
Quase 520 anos da história do Brasil são poucos se 
comparados com o do Velho Mundo, desde seu des-
cobrimento, esse pais passou por diversos embates, 
mas também ciclos que o ajudarão a se desenvolver.
Foi assim com o ciclo do açúcar, a seguir com o ciclo 
do ouro e consequentemente com o desbravamento do 
nosso “hinterland”. Foi assim também com o ciclo do 
café e da borracha, veio a era industrial, a constru-
ção de Brasília e a interiorização do país sugerida por 
Dom Bosco a Dom Pedro II. E hoje vivemos a era da 
informática. O Brasil atravessa e atravessou inúmeras 
crises, entretanto, a iniciativa privada aliada à fé dos 
brasileiros que acreditam no país, faz desses momentos 
oportunidades de aprendizado e crescimento. 
“A cultura não se herda, ela se conquista” dizem al-
guns. O que diferencia o Brasil de seus vizinhos, de 
seus eventuais concorrentes, é uma cultura enraizada, 
ela pede insistentemente para ser trazida da periferia 
dos assuntos de estados, para o centro de suas preo-
cupações. Lamentavelmente, ainda hoje não consegui-
mos colocar a cultura brasileira no seu justo nível. A 
maioria dos municípios atrela a cultura como apêndi-

ce da educação e dos esportes. Na realidade a cultura 
pode exercer um papel benéfico face ao que podemos 
chamar de “Fratura social”mas somente se lhe dermos 
um novo elan, se criarmos um novo projeto, pois não 
podemos esquecer que “A cultura é ação”.
As circunstancias econômicas sem duvida evoluem 
além das dificuldades do momento e elas não são pou-
cas, se não existir mais o sonho e a esperança, então 
efetivamente a cultura não serve para nada.
Não há duvida de que existe um rejuvenescimento dos 
povos do mundo todo e de modo especial do Brasil, 
portanto devemos nos preparar à escala do planeta. 
Hoje, como ontem, deve nascer uma ordem superior.
Para quem se esqueceu do seu passado, o presente é um 
pesadelo, e o futuro um mistério, talvez uma ameaça. 
Para um individuo perder seu passado significa perder 
todas as suas referências pessoais, familiares, sociais e 
culturais, é perder uma vida. Para a sociedade, perder 
os elementos materiais e imateriais que testemunha-
ram sua evolução é perder o respeito pelo cidadão e 
lhes negar o mais fundamental direito da cidadania: a 
sua história.

Escultura de Nino 
Ferraz, o Escultor do 

Aço, obra implan-
tada no Jardim das 
Esculturas do CES – 

Centro de Estudos de 
Sustentabilidade  de 
Carapicuíba - doada 

pela viúva Connie 
Ferraz. O CES aguarda 

novas doações de 
outros artistas para 

implementar seu 
projeto.
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Entretanto, a ideia de que só se torna um bem cultu-
ral – uma construção antiga, uma fazenda, uma praça 
– se eles se inscreveram como representantes puros de 
um movimento estético considerado historicamen-
te importante, ou se for fruto de um arquiteto ou de 
um paisagista de reconhecida competência ou renome 
em sua época, se constitui hoje numa visão superada. 
Acredito piamente que o presente, sem seus alicerces 
do passado não se estrutura em base sólida. Caminhar 
para um futuro planejado requer no presente a retros-
pectiva do embasamento histórico e fazer desses patri-
mônios um ponto de atração turística e de verdadeiro 
desenvolvimento para os nossos municípios. 
Não podemos esquecer que centenas de propriedades 
rurais, fazendas históricas, pontuam a paisagem pau-
lista assim como antigas estações ferroviárias, hoje na 
sua maioria abandonadas, fórum e casas de câmara de 
cadeia constituem uma parte importante do patrimô-
nio cultural do nosso estado.
Porque não estimular os proprietários particulares e 
as próprias municipalidades de, além de preservá-los, 
dar lhes uma utilização de conformidade com as ne-
cessidades próprias a cada município. Teremos o apa-
recimento de novas pousadas, centros de lazer e de 
convenções, espaços culturais e museus e como por 
consequência criação de novos empregos tão necessá-
rios para a juventude de nossos dias paralelamente a 
trabalhos informais, fomentando assim toda uma ati-
vidade turística.
Por outro lado além de um patrimônio natural de 
rara beleza, São Paulo e seu interior contam com 
uma riqueza natural bastante diversificada, resultado 
da mistura dos povoseuropeus, africanos, indígenase 
asiáticos, com influências fortemente constatáveis na 
arquitetura, no artesanato e nas manifestações religio-
sas, folclóricas e gastronômicas, típicas de cada região. 
Para isso devemos dar destaque em cada município, 
aos seus costumes locais e às influências que eventu-
almente receberam dos antigos colonizadores ou dos 
imigrantes que ali se instalaram.
Se estimular essas manifestações constitui um atrativo 
turístico cultural pra cada município, entretanto, de-
vemos cuidar para que cada região respeite as suas con-
dições geográficas e suas características produtivas,-
tomo a liberdade de sugerir para não criarmos o que 
poderia se chamar de ruptura cultural. Um exemplo 
típico tem acontecido em nosso interior: a apresenta-
ção de rodeios em cidades litorâneas, festas da tainha 
e do salmão em cidades típicas de criação de gado. Os 
senhores ão de concordar que devemos manter o má-
ximo possível a tradicionalidade dessas manifestações. 

Escolhemos este titulo “Cultura e Patrimônio Históri-
co: Grandes aliados para o turismo“ com o objetivo de 
colaborar na conscientização do que pensamos sobre 
patrimônio cultural e a importância de sua preserva-
ção,as formas dainiciativa privada, utilizando para tan-
to as poucas leis de incentivo fiscais à cultura, seja no 
âmbito federal,  estadual e nos marketing’s culturais. 
Paralelamente,devemos incentivar as diversas prefeitu-
ras e câmaras municipais a criarem leis municipais que 
beneficiem a preservação de nossos bens e tradições.
Para isso devemos dar destaque em cada município as 
suas festas religiosas, tradições gastronômicas, aos seus 
cantos e danças folclóricas, a diversidade de seu arte-
sanato, aos seus costumes locais e as influências que 
eventualmente receberam dos antigos colonizadores 
ou dos imigrantes.
Às vezes quando se fala em recuperar e preservar os 
bens históricos e culturais de uma comunidade algu-
mas pessoas se perguntam: “ .... mas por que dar tanto 
valor ao passado, gastar tanta energia e dinheiro com 
algumas velharias e ruinas? Não seria melhor nos pre-
ocuparmos comos problemas do presente ou com os 
projetos do futuro?...”
Entretanto, se nos lembrarmos de que a sociedade é 
um organismo vivo, tão vivo como nós indivíduos,a 
perspectiva pode ser outra. E é,a nossa memoria é feita 
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de lembranças que se apagariam no tempo, se não fos-
sem reavivadas por algum objeto, uma foto antiga, um 
documento reencontrado por acaso no fundo de uma 
gaveta ou sótão, ou ainda a reedição de um livro que 
relata fatos de nossa historia.
A memória social e cultural, a preservação dos bens 
artísticos e ambientais, entretanto, não pode ficar re-
negada ao acaso. A sua recuperação e conservação deve 
ser obrigação tanto dos governos, quanto dos homens 
esclarecidos que sabem que o presente traz o passado 
em seu bojo, e que o futuro começa agora.
O presente, sem os alicerces do passado, não se estrutu-
ra em base sólida. Caminhar para um futuro planejado 
requer, no presente, a retrospectiva do embasamento 
histórico e fazer desses patrimônios um ponto de atra-
ção turística e de desenvolvimento para os nossos mu-
nicípios.  Assim sendo, a visão clara elucidatória, de 
fatos pregressos, descortina com melhor visibilidade, 
propostas criativas e nítidas.
 Como dar tratamento eficaz à preservação do patri-
mônio histórico e ambiental em beneficio também do 
turismo dos nossos municípios? De onde veem ou vi-
rão os recursos para fazer frente às centenas de projetos 
de restauro que se fazem necessários em todo o Estado 
de São Paulo? 
Paralelamente a tudo isso,não podemos esquecer que 

devemos nos conscientizar sobre a importância da pre-
servação e das formas de aproveitamento da história 
e dos meios de como preservar. E nesse contexto não 
podemos esquecer  de atingir outros segmentos da 
sociedade e sobretudo as nossas crianças. Papel pre-
ponderante têm nossas escolas primárias, que além 
de conscientizar devem canalizar a criatividade desses 
jovens para algo positivo e não destruir, como o que 
temos verificado ultimamente “aqui e acolá” através de 
pichações, atos de vandalismo, de que tem sido viti-
mas importantes bens culturais de nosso estado.
Se o patrimônio cultural a ser preservado em beneficio 
de nosso turismo é algo de responsabilidade de todos 
é uma boa oportunidade de prometermos a nós mes-
mos, afastar toda a ideia feudalista e preconceituosa 
criando condições para, unidos, colaborar eficazmen-
te para preservar nossa história,  recuperando objetos, 
obras artísticas e musicais, paisagens e exemplares de 
nossa arquitetura, sejam eles tombados ou não, públi-
cos ou privados.
Seja como ser humano, seja como historiador ou pe-
los cargos públicos que exerci, a preservação de nossa 
memória e sua utilização para o desenvolvimento de 
nossos municípios sempre foram vitais para o turismo.
Preservar e conservar nossa memória é pois um ato 
de amor.   

Obra de Heinz Budweg, “Mulheres 
Indígenas”, 3x1,5m. ateliê na Raposo 
Tavares, km51

Cerâmica de Denise 
Facchio, moradora há 

32 anos da Fazendinha
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Benefícios Exclusivos!
Quer ter mais conforto para o dia a dia ou realizar um 
sonho? A Mútua está à disposição para atender você 
sempre que precisar de uma mãozinha. É hora de tirar 
seus projetos do papel!

Benefícios de até 80 salários mínimos com juros a 
partir de 0,3% a.m. 

Agropecuário

Ajuda Mútua

Aporte Prev

Assistencial Express

Construa Já

Educação

Empreendedorismo

Energia Renovável

Equipa Bem

Família Maior

Férias Mais

Garante Saúde

Apoio Flex

E muito mais!

Reembolso em até 42 meses, de acordo com o benefício.

Benefícios disponíveis após 12 meses de carência.

*+INPC médio dos últimos 12 meses

Benefícios Sociais
É sempre bom ter com quem contar quando a situação 
aperta. Confie na Mútua em momentos de dificuldade!

Auxílio Funeral
Indenização para quem custear o funeral do associado.
Até R$5.500,00

Auxílio Pecuniário
Auxílio financeiro mensal para associados em carência de recursos e 
necessidade de sobrevivência.

Pecúlio
Indenização aos benificiários em caso de falecimento do associado.
Morte natural - R$17.500,00   |   Morte acidental - R$35.000,00

Para saber mais, acesse:
mutua.com.br/beneficios

Plano de Saúde
Plano coletivo por adesão, com vantagens exclusivas.

Previdência Complementar
Exclusivo dos profissionais do Crea, com taxa zero de 
carregamento e alta rentabilidade garantida.

Clube Mútua de Vantagens
Descontos exclusivos nas melhores marcas e em 
estabelecimentos da sua região.

WWW.MUTUA.COM.BR • (11) 3257-3750
mutua-sp@mutua.com.br | Rua Nestor Pestana nº 87 - Sobreloja - Bairro Consolação - São Paulo / SP
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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.

“AEAT- Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Tec-
nólogos de Vargem Grande Paulista e a AVAU - Asso-
ciação Vargengrandense de Arquitetos e Urbanistas” 
realizou no dia 17/06/19 palestra gratuita “PROJE-
TANDO O FUTURO” ministrado por profissionais de 
Engenharia, Arquitetura e Tecnólogos, para  alunos do 
3º ano do ensino médio de 04 escolas do município de 
Vargem Grande Paulista,  na sede da ACE - Associação 
Comercial e Empresarial -. Este evento teve como ob-
jetivo expor sobre a diversidade das profissões nas áreas 
da Engenharia e Arquitetura, mostrando as tecnologias, 
suas atuações e as linhas de estudos.
Essa ação aproxima os estudantes do contexto real, pre-
parando-os para a escolha de maneira responsável em 
um futuro mercado de trabalho, com pensamento em-
preendedor evocacional.
“Estamos dando o primeiro passo e a seguir queremos 
ampliar o projeto e chegar a mais escolas, para oferecer 

a um maior número de jovens, pois é exatamente nes-
ta faixa etária que se toma consciência do seu papel no 
mundo e se inicia o processo de escolhas, disse Claudio 
Ramos, presidente da AEAT. “Acreditamos que o cres-
cimento e a transformação de um País passam necessa-
riamente pela educação e força dos jovens. Quanto mais 
informações e conhecimentos receberem, melhores esco-
lhas farão” falou a arq. Mariana Meneghisso.
Palestrantes: Eng. Claudio Ramos, Bióloga Blanche 
Sousa, Eng. Fátima de Sousa,Tecnólogo  Marcos Soares, 
Arquitetos  Mariana Meneguisso e Alexandre Pasquoto, 
Eng. André Pires, Arq. Zeljko Ungar, Arq. Ruth Por-
tugal, Eng. João Ramos Neto e pelo CREA-SP André 
Rodrigues.  

Somos um país privilegiado, em pleno inverno árvores como o Ma-
nacá da Serra intensamente florido. Uma pena que apenas a minoria 
se interesse em ter uma árvore em frente à casa com tantos benefícios: 
sombra, redução da temperatura em clima tropical, limpeza da polui-
ção, oxigênio, beleza, etc

PROJETANDO 

O FUTURO DOSJOVENS  

https://goo.gl/maps/mBgUmUFwU5A53Hgw9


Quero continuar a receber a revista sim. 
Ela está excelente. Registro nota para o edito-
rial do Ricardo José da Cunha.
Abraços, 
Neto Galizi-www.pamarcas.com.br

Prezados Diretores,

O IPH Instituto de Recuperação do Patrimô-
nio Histórico no Estado de São Paulo deseja 
felicitar a diretoria  e os diversos colabora-
dores da  AETEC pela excelente apresentação 
da Revista, dos artigos e da atualidade  dos 
temas  apresentados. Felicitações e os nossos 
votos que prossigam nessa nobre missão.
Emanuel von Lauenstein Massarani

Parabéns pela qualidade, a revista se conso-
lidou mesmo. Sucesso
Luiz Carlos Tonolli

Parabéns pelas revistas de alto padrão, não 
só pelas matérias apresentadas como, também,  
pela formatação geral das revistas.

Gostei  muito!
Claudio Dias

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

 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
abr/19 199,87 0,22 1,21 3,59 239,58 0,00 0,68 1,97 155,38 0,60 2,21 6,59 234,98 0,00 0,00 1,36
mai/19 200,00 0,06 1,28 3,09 239,58 0,00 0,68 1,40 155,65 0,17 2,38 6,22 234,98 0,00 0,00 0,72
jun/19 203,61 1,81 3,11 4,29 246,33 2,82 3,52 3,64 155,77 0,08 2,46 5,61 240,94 2,54 2,54 2,04

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, junho de 2019
R$/M² PARTICIPAÇÃO (%)

Mão-de-obra (com encargos sociais)* 861,76 60,74 
Material 508,96 36,12 
Despesas Administrativas 44,43 3,14 
TOTAL 1.415,15 100,00 
(*)Encargos Sociais: 176,01%

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

Custo m² % Mês Custo m² % Mês Custo m² % Mês 
R-1 1.390,93 1,74 R-1 1.726,12 1,91 R-1 2.062,94 1,76
PP-4 1.264,82 1,51 PP-4 1.620,57 1,83 R-8 1.653,43 1,67
R-8 1.205,05 1,48 R-8 1.415,15 1,81 R-16 1.783,32 1,66
PIS 941,49 1,72 R-16 1.371,45 1,79 

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

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

CAL-8 1.633,06 1,78 CAL-8 1.728,03 1,72
CSL-8 1.414,65 1,81 CSL-8 1.522,38 1,74
CSL-16 1.883,01 1,79 CSL-16 2.024,17 1,73
RP1Q 1.533,41 1,96
GI 797,38 1,73

FUNÇÃO R$/H VARIAÇÃO MÊS 
(%)

SEM ENCARGOS SOCIAIS
Servente 6,62 3,28
Pedreiro 8,11 3,31
Carpinteiro 8,16 3,29
Armador 8,20 3,54
Eletricista 8,48 3,16
Encanador 8,33 3,35
Pintor 8,43 3,44
COM ENCARGOS SOCIAIS
Engenheiro 51,73 2,56

(*) 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, junho de 2019

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

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

GI - Galpão Industrial
RP1Q - Residência Popular

JUNHO 2019 

1.653,43
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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

SERVIÇOS GRÁFICOS LICENCIAMENTO AMBIENTAL

GIANPAOLO MASSA
Licenciamento Ambiental

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

Grande São Paulo 
e Interior do Estado
11-3744-0727

Há 20 anos 
NO TRANSPORTE  EM GERAL 

vendas@dileone.com.br
www.dileone.com.br

TRANSPORTADORA

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

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

No nosso site você 
encontra o profissional certo

Para  cada especialidade
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contato.lumarservicosgraficos@gmail.com Tel. 11 2893 6077   |   Cel. 11 95064 2751

Serviços Gráficos



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


