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Acesse a 
Revista AETEC 
no seu celular 
e compartilhe 

com quem 
você quiser.

CAPTURE

SUSTENTABILIDADE: 
• A força do Movimento 

Green Building
• Cidades em Transição



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



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.
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A revista AETEC é uma publicação bimestral e gratuita. Os artigos 
assinados expressam a opinião dos seus autores.

REVISTA AETEC
Um informativo da

EXPEDIENTE EDITORIAL

Em qualquer situação a conclusão é de que, com 
a implantação do QRCode, nossa Revista ganhou 
muito, mas muito mais abrangência, para satisfação 
nossa, dos nossos leitores e dos nossos anunciantes.

A partir desta edição, com o QRCode, toda a revista 
poderá ser capturada no celular e enviada aos amigos, 
clientes, fornecedores, assim como as melhores matérias serão, 
em menos de 20 segundos, gravadas em nossos celulares 
e enviadas para quem julgarmos que também irá curtir 
a matéria, ou guardar para voltar a ler em momento 
mais oportuno, pois a captura da revista ou do artigo fica 
gravado no celular, mas sem ocupar espaço na memória.

CADASTRAMENTO
O cadastramento é muito fácil e rápido, em 

apenas 20 segundos, gratuitamente e sem nenhuma 
senha, tudo de imediato, sem perda de tempo e sem 
burocracia. Veja as instruções na revista desta edição. 

A partir daí, na data da veiculação da revista você 
vai acessar todo o conteúdo em segundos, e curtir todas as 
novidades, matérias com alto conteúdo, que preparamos 
em toda edição, para lhe fornecer mais informação. 
Antes de receber a revista pelo correio ou pegá-la em 
algum distribuidor, você terá a revista no seu celular. 

BASTA APONTAR A CÂMERA PARA O 
CÓDIGO E CAPTURAR O CONTEÚDO 
DA MATÉRIA. SIMPLES ASSIM.

ANÚNCIOS COM QRCode
Nossos anunciantes ganharam muito mais visibilidade, 

pois seu anúncio poderá ter o QRCode e assim a comunicação 
será muito ampliada, acessando promoções, catálogos, 
folhetos, site, tudo implantado no QRCode, como vocês 
podem ver em alguns anúncios já nesta edição. 

Boa leitura!

QRCode dentro da Revista
ou a Revista dentro do QRCode



BREVE-LANCAMENTO

Estrutura com água, luz, esgoto, telefonia 
e vias asfaltadas e calçadas.
Portaria com via de acesso exclusiva para parada e 
identifi cação. O Centro Empresarial terá alargamento 
da via de acesso em frente a todo o complexo 
e área reservada para centro de lazer.

ENTREGA DA INFRAESTRUTURA 
EM 18 MESES

Venha conhecer todas as vantagens do
CENTRO EMPRESARIAL FERNANDO NOBRE

INFORMAÇÕESREALIZAÇÃO

(11) 4612-2376
www.epce.com.br
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Localizado na Estrada Fernando Nobre, 20.000, 
fácil acesso à Rodovia Raposo Tavares 
e a Rodovia Castello Branco.

PAGAMENTO FACILITADO 
EM ATÉ 72 PARCELAS

LOTES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS A PARTIR DE 500 M², 
COM LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM COTIA.

Completa infraestrutura para instalação de empresas 
que procuram segurança e fácil acesso ao interior de São Paulo.
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Conibase
Fique por dentro de Promoções, Feirões, novidades e muito mais!
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NOVO Endereço!

Há mais de 30 anos no varejo
de materiais para construção,

construindo sonhos  com as
melhores marcas do mercado!

LojaConibase
SAC / Televendas
2141-2222www.conibase.com.br

CONDOMÍNIO 

RISCOS COMUNS EM REFORMAS: 
interferências nos sistemas (Parte II)

A verdade é que síndicos, proprietários, administradoras 
têm ainda muita dificuldade em julgar quais tipos de reformas podem 
causar danos aos sistemas de uma edificação. A própria norma criada 
em 2014,Norma Brasileira de Reforma em Edificações – Sistema de 
Gestão de Reforma - ABNT NBR 16.280/2014, cria uma certa di-
ficuldade de interpretação durante a sua leitura. Esta dificuldade de 
interpretação acaba por causar subjetividade, a qual pode culminar em 
riscos à edificação. Aliás, atualmente, tornou-se corriqueiro na impren-
sa e nas mídias sociais, relatos de edifícios que entram em colapso, ti-
rando vidas e destruindo patrimônios. Nas situações de subjetividade, 
o que deveria prevalecer é o bom senso, mas esse infelizmente falta 
muitas vezes, pois o leigo acaba por achar que a sua reforma não afeta-
rá os seus vizinhos e nem a si mesmo, e esse hoje é um dos principais 
motivos de acidentes em obras de reforma.

Simplificadamente pode-se classificar como intervenção simples, 
e assim sem necessidade de um plano de reforma feito por um profis-
sional habilitado, arquiteto ou engenheiro, serviços como: pintura, ins-
talações de parede de drywall, marcenaria, substituição de esquadrias, 
desde que sejam por outras de dimensões iguais ou menores que as 
existentes, instalação de piso laminado ou vinílico (já o piso em porce-
lanato necessita de atenção, pois pode causar uma sobrecarga na estru-
tura por conta da sua espessura nominal), ou seja, nada que apresente 
risco à estrutura ou altere os sistemas. O forro de gesso ou drywall é um 
caso à parte, pois ele por si só é uma intervenção simples, porém este 
serviço geralmente é acompanhado de modificações na iluminação do 
ambiente, o que já se faz necessário um acompanhamento técnico por 
profissional habilitado, e emissão de uma ART- Anotação de Respon-
sabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica.

Uma substituição de revestimento pode sobrecarregar a estrutura 
também, porque ao retirar-se um revestimento pode haver uma vi-
bração excessiva, assim causando fissuras em outras paredes, seja da 
própria unidade e/ou unidades vizinhas (veja fotos a seguir). E é muito 
comum também que durante a remoção, por conta da vibração, haja 
o desplacamento de revestimentos de outras partes de parede, e fissu-
ração na interface de materiais distintos, tais como vigas e paredes. No 
caso de retirada de revestimento de pisos corre-se o risco de danificar-
-se a impermeabilização da laje, e afinal, uma impermeabilização mal 
executada ou mal especificada, ou danificada é o mesmo que não ter.

Fechamento das varandas, muito comumente realizado, pode 
causar sobrecarga na estrutura, além de alterar o partido arquitetônico 
original do projeto modificando a fachada, por isso ela só pode ser exe-
cutada de comum acordo entre os condôminos, os quais em assembleia 
definem modelo e especificações a serem obedecidos por todos, neste 
caso ainda se faz necessário RRT ou ART especifico para o fechamento 
envidraçado, gerado por profissional habilitado e responsável da em-
presa especializada contratada para tal serviço. 

Nas instalações as consequências podem ser mais alarmantes ain-
da, como por exemplo: em instalações sanitárias o uso de materiais 
inadequados e bitolas não condizentes, tem como consequências a 
redução de pressão de água; e a instalação de banheiras de hidromas-
sagem, sem previsão ou reforço prévio, causa sobrecarga na estrutura. 
Em construções mais antigas as instalações de água quente se davam 
através de tubulações de cobre ou de ferro, as quais numa reforma 
devem ser substituídas por materiais mais atuais como o PPR (Polipro-

pileno Copolímero Random- tipo 3) e CPVC (Policloreto de Vinila 
Clorado). As instalações elétricas quando alteradas e instalação de ar 
condicionado, podem ocasionar sobrecarga nos circuitos, falhas cons-
tantes e risco de incêndio. O que as pessoas não levam em conta muitas 
vezes, é que até uma “simples” troca de tomada pode ocasionar grandes 
danos ao sistema elétrico. E, uma instalação de aparelhos de ar condi-
cionado, aonde não havia previsão de instalação, necessita de aumento 
na bitola da fiação, troca de disjuntores, conforme a potência do apa-
relho a ser utilizado, e por fim readequação dos circuitos. Modificações 
no sistema de gás (natural ou GLP) coloca a edificação em risco de 
explosão. É comum as pessoas quererem interromper a tubulação de 
gás que vai para os chuveiros, e aproveitar para o tanque ou torneira da 
cozinha, propiciando assim vazamentos no ramal de utilização. Outras 
vezes, a escolha inadequada de materiais para uso em sistemas de gás, 
tem corrosão precoce e apresenta furos ao longo do uso.

Rasgos para modificações ou adequações nas tubulações de gás e 
hidráulica, abertura de nichos, feitos aleatoriamente podem ocasionar 
perda de resistência dos elementos de vedação, e por vezes estruturais, 
reduzindo o coeficiente de segurança. No caso de rasgos numa parede 
estrutural, é muito mais grave, pois poderá haver colapso do edifício.

Outro ponto importante é a construção de paredes de divisão/
compartimentação com materiais inadequados, aumentando significa-
tivamente o carregamento na laje em que esta parede se apoia. Por isso, 
atualmente para divisão/compartimentação de ambientes opta-se por 
paredes em drywall ou em bloco de concreto celular, que são materiais 
leves e não impactam no carregamento da estrutura.

Atualmente, nas plantas das unidades de apartamentos é comum 
a existência de paredes de vedação que podem ser retiradas, pois tem 
a simples função de separar ambientes, portanto, já com previsão em 
projeto pela construtora, podem ser retiradas, pois não são autopor-
tantes. Porém, não é porque podem ser retiradas, que não vão causar 
patologias à unidade e às outras unidades vizinhas, como poderemos 
observar nas fotos a seguir:

 

As trincas nas emendas de chapa do forro de drywall apareceram por vi-
bração de reformas nos andares acima durante a retirada de paredes e 
revestimentos.

AETEC6
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Parede de divisa sala/cozinha com várias trincas no sentido horizontal, ori-
ginadas pela retirada dos carregamentos nos andares superiores, pois por 
se tratar de alvenarias de vedação, carrega-se os andares com a execução 
do contrapiso e das próprias alvenarias, gerando uma flecha negativa nas 
vigas dos andares abaixo, que quando aliviada de uma vez, essa flecha, 
que é negativa, volta à  posição anterior ao carregamento, podendo assim 
em alguns casos, surgir fissuras nas alvenarias de vedação dos outros pa-
vimentos.

Outro fato a ser considerado é a mudança no uso de função de 
uma edificação, como por exemplo, um sobrado de uso residencial 
para comercial, deve ter o seu projeto de reforma avaliado criteriosa-
mente, pois em alguns casos até as instituições bancárias não aceitam 
financiar imóveis que tenham suas características originais alteradas, 
pois entendem que tiveram algum tipo de comprometimento. A sim-
ples colocação de um novo mobiliário pode causar um aumento de car-
ga excessiva na estrutura. Por exemplo, uma edificação projetada para 
uma residência, que sofreu uma reforma para abrigar um escritório de 
contabilidade, sofrerá com o acumulo de arquivos, cofre etc., e assim 
terá uma mudança considerável de acréscimo de carga, necessitando a 
realização de um reforço na laje de piso.

E, por fim, é certo que durante uma obra de reforma, a remoção 

de vigas e/ou pilares sem a previsão de escoramento e reforço, levará ao 
colapso estrutural do edifício.

Com abrangência nacional a ABNT NBR 16.280/2014 surgiu 
com o propósito de evitar acidentes envolvendo reformas ao exigir a 
participação de um profissional habilitado e autorização do Síndico. 
Porém, acha-se ainda que a norma limita-se a análise apenas quando 
há alteração estrutural, mas não! Ela vai muito mais além, pois a re-
forma de unidades em um condomínio não coloca em risco apenas a 
estrutura do edifício, mas também o funcionamento de seus sistemas, 
pois o uso de técnicas e materiais inadequados podem causar aborreci-
mentos e perdas para proprietários e seus vizinhos. Nas mídias vemos 
grandes tragédias provenientes de obras de reformas, mas a quantidade 
de acidentes pontuais por irregularidades, apesar de pouco divulgada,-
também é enorme.  

Cíntia Monteiro, é Arquiteta e Urbanista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
e mestre em Habitação pelo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 

de São Paulo. Responsável por cerca de 350 projetos residenciais e comerciais, e 
execução de mais de 500 obras. Docente nos cursos de graduação e pós-graduação de 

Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Engenharia Civil e de Produção. 



47° ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS

  TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

  “É PARA TUDO 
    E PARA TODOS”

No dia 27 de setembro acon-
teceu o 47º ALMOÇO DOS PRO-
FISSIONAIS, tradicional encontro dos 
associados da AETEC, momento para 
confraternização e também para usufruir 
de uma excelente palestra.

O palestrante foi Robson Lisboa, 
especialista em Inovação e Transformação 
Digital, tendo implementado centenas 
de projetos ligados a tecnologias digitais 
móveis e de web. Possui mais de 25 anos 
de experiência no Mercado, tendo traba-
lhado na Sony, Nokia e Samsung e em 
projetos de startups. 

Mestre em Educação e Tecnologia, 
com MBAs em Arte-Multimídia e Ges-
tão Estratégica da Inovação Tecnológica 
pela UNICAMP. É doutorando em Ino-
vação Aberta. Atualmente lidera a equipe 
do Midiacode em projetos de transfor-
mação digital para associações, governos, 
eventos e empresas.

 Compartilhou na palestra muitas 
novidades a respeito do movimento de 
transformação digital, a qual, segundo 
ele, nenhuma pessoa ou empresa pode 
escapar. Robson falou sobre o movimen- to massivo na direção de experiências 

transmídias (com uso de QR Codes), 
principalmente com a China como gran-
de motor dessa transformação. Estes có-
digos são muito usados já no Brasil, para 
pagamento com o celular, por exemplo, 
em divulgação de produtos, promoções, 
dentre outros.

MIXED REALITY – “Todos os es-
paços e todas as coisas podem se tornar 
mídias que entregam conteúdos extras 
para surpreender as pessoas, informando 
e entretendo. Todos poderemos expe-
rimentar uma camada digital em todos 
os lugares e em todas as coisas. Como o 
manual do apartamento fixado na pare-
de da área de serviços, através de um QR 

Code, por exemplo. Através da captura 
do QR Code, o morador pode acessar 
detalhes da estrutura da sua unidade para 
instruí-lo antes de uma simples tomada 
de decisão, como em qual ponto de uma 
parede ele pode furar sem ter novidades 
indesejadas”, disse Robson. 

Segundo a Smart Insights, uma em-
presa de consultoria em marketing digi-
tal, 69% da mídia das pessoas acontece 
no celular e 80% desse tempo é gasto em 
apps. Ou seja, o smartphone é uma das 
principais tecnologias nesse processo de 
transformação digital. A experiência das 
pessoas com vários produtos e serviços da 
engenharia vai mudar e melhorar muito 
ainda, e no curto prazo.

Arthur com Robson

Aniversariante do mês, eng. Adão Antonio 
Vieira Leite

AETEC8
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mente as matérias e anúncios que for de 
interesse. Gostou de uma matéria? Gos-
tou de um anúncio? Então abra o nosso 
app “Aetec Digital”, capture o qrcode que 
o conteúdo será automaticamente arma-
zenado em seu celular sem ocupar me-
mória e compartilhe, em segundos, para 
seu amigo, cliente ou fornecedor.

Nesta edição você vai encontrar 
mais informações de como será esse novo 
processo de comunicação. Fique atento!

Esse é um dos primeiros passos da 
AETEC no sentido de levar mais valor 
para os associados (engenheiros, arquite-
tos e técnicos) para consumidores e for-
necedores, através do que existe de mais 
moderno em tecnologias móveis.

Cursos, treinamentos e todo o am-
biente da AETEC terão conteúdos digi-
tais capturáveis, principalmente através 
do aplicativo da AETEC para smartpho-
nes. Entre na sua loja de apps e busque 
por “AETEC Digital”. Baixe, crie seu 
usuário e capture todos os conteúdos que 
interessarem a você.   

Entre conosco na era da transforma-
ção digital da AETEC. 

Veja como é fácil e rápido baixar 
nosso app e capturar os conteúdos:

O CONSUMIDOR QUER HOJE:

• Não somente ver conteúdos, 
mas também interagir;

• Conteúdo nas coisas; 
• Dar duplo clique em tudo para 

ter informações adicionais;
• Funcionalidades do e-commerce 

associadas às coisas;
• Que as marcas não passem 

dos limites, caso contrário, 
serão bloqueadas em massa.

Para acompanhar esse ritmo aluci-
nante, no almoço foi comunicado que a 
AETEC entrou de corpo e alma na era 
digital da comunicação. Agora a AETEC 
tem seu próprio app, está assim Smart-
-Conectada! Ou seja, todos os conteúdos 
da Associação poderão ser capturados 
através de QR Codes disponíveis nas re-
des sociais (Instagran, Facebook, Linke-
din), bem como por toda a revista AE-
TEC. Você poderá capturar e armazenar 
toda a revista em seu smartphone, ou so-

Como capturar conteúdo com o Aetec Digital

Baixe o AETEC Digital disponível 
na App Store do seu smartphone: 

  

Toque na câmera 
do seu smartphone para 
capturar o Smart QRCode 
(opção disponível na 
maioria dos smartphones)

3

Balance seu smartphone 
ou toque no círculo 
branco com um QRcode 
no centro para ativar 
a sua câmera

4

Aponte sua câmera para 
o QRcode. Em segundos 

a captura do conteúdo 
será feita e ele armazenado 

no seu smartphone 
(online ou offline). 

Assim você poderá ler 
quando e onde quiser, 

colecionar conteúdos que 
são importantes para você 

e compartilhar com 
quem quiser.

Abra o aplicativo
em seu smartphone 
e faça o login 
ou seu cadastro 
gratuitamente!
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  Cidades em    
Transição. 
Como é a cidade com 
a qual você sonha?

Hoje sou uma arquiteta transformada. Olho 
para a cidade com olhos criativos e sonhadores.

Encontrei no Movimento das Cidades em Transição | 
TransitionTowns (transitionnetwork.org)  meu ser políti-
co, o meu ser que se importa e que quer criar uma cidade, 
bairro, vila ou rua mais humana, mais conectada e mais 
interessante.

Cidades em Transição, é um movimento criado 
pelo inglês Rob Hopkins com o objetivo de desen-
volver competências para a transformação das cidades 
atuais em cidades sustentáveis, regenerativas e criati-
vas, menos dependentes dos combustíveis fósseis, com 
uma forte economia local e mais integradas à natu-
reza, sempre a partir da observação e do aprendizado 
através das necessidades e iniciativas orgânicas de cada 
lugar.

É um movimento que acredita que a troca de expe-
riências e a criatividade são as bases que fortalecem um 
sistema capaz de amenizar as perdas diante das incertezas 
econômicas e climáticas que dominam o planeta.

Aqui na nossa região o movimento nasce em 2009 e 
já tem 10 anos de ações que constroem uma região mais 
conectada e criativa.  

 EcoFeira, Mercado de Trocas, Caronetas da Granja, 
Voto Onde Moro, Hora do Planeta, História na Escola, 
Oficina água cai do céu, Mão na Massa, Café Reparo e 
Plantio Global, entre outras ações são fruto dessa dedica-
ção e são exemplos de como um grupo de pessoas engaja-
das podem mudar o mundo com pequenas ações. (transi-
tiongranjaviana.com)

População urbana global deve crescer rapidamente 
nas próximas décadas, e está na hora de prefeitos e cida-
dãos olharem com mais atenção para questões como cli-
ma, espaços verdes, gestão de resíduos sólidos, mobilidade 
e bem estar entre muitas outras questões. 

As Nações Unidas estimam que 4 bilhões de pessoas 
—mais da metade da população global— vivem nos cen-
tros urbanos. Até 2050, mais de dois terços da população 
mundial viverá nas cidades.

Um grande desafio, não é!? E como a sociedade civil 
e o poder público podem se unir para que juntos co-criem 
soluções e processos inteligentes em cidades?  Acredito 
que se envolver e se importar seja fundamental. Temos 
que nos unir, olhar para o nosso território e agir criativa-
mente. 

Acredito que a relocalização será a saída para muitos 
desses desafios. 

• Consumo e produção local de bens e alimentos.
• Geração de energia local. Pequenas usinas e plan-

tas solares comunitárias.
• Tratamento de água e resíduos local. 
É uma questão de mudar a escala, envolvendo profis-

sionais locais nos processos, gerando empregos e oportu-
nidades mais diversas.

Gosto muito de contar sobre o exemplo de um Pre-
feito do município francês de Ungersheim, que faz parte 
do movimento das cidades em transição e mostrou como 
é possível fazer essa transição acontecer.

 Lá a transição está se desenvolvendo através de um 
projeto feito em parceria com a sociedade civil, pensan-
do no esgotamento dos recursos fósseis, principalmente 
petróleo, cujos custos terão um impacto considerável nos 
orçamentos, mas também para se adaptar antecipadamen-
te às mudanças climáticas, criando vida mais conectada e 
gratificante.

 Algumas das 21 ações previstas que já foram desen-
volvidas
1) Introduziram a democracia participativa.
2) Se tornaram uma cidade de economia justa.
3) Fizeram um fórum sobre energia renovável e uma 
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campanha para fechar a usina de energia nuclear da 
região.

4) Criaram uma moeda local chamada “Le Radis”
5) Mapearam a biodiversidade e criaram um atlas da 

Biodiversidade local.
6) Devolveram para a natureza uma antiga área devasta-

da pela mineração.
7) Instalaram uma caldeira de biomassa de madeira que 

também aquece a piscina e vários edifícios adjacentes.
8) Construíram uma instalação solar e industrial de 

5,3MW.
 9) Mudaram toda a iluminação pública da cidade para 

lâmpadas de baixa energia, levando a uma redução de 
40% no uso de energia.

10) Avaliaram todos os edifícios públicos pelo seu con-
sumo de energia.

11) Mapearam Terrenos disponíveis da prefeitura para 
um projeto de co-habitação

12) Baniram todos os pesticidas e herbicidas em áreas 
públicas.

13) Substituíram todos os produtos de limpeza em edi-
fícios públicos por produtos de limpeza ecológicos e 
biodegradáveis.

14) Introduziram o alimento orgânico nas escolas.
15) Transformaram 8 hectares de terras pertencentes à 

prefeitura em um mercado orgânico chamado “Les 
Jardins de Cocagne”, que produz 64 variedades de 
vegetais, fornece 250 cestas de comida para famílias 
locais a cada semana.

16) Iniciaram um negócio de preservação de alimentos, 
conservas de alimentos produzidos localmente, de 

Isabela Maria Gomez de Menezes - Arquiteta e Urbanista pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro | UFRJ. Formada em design e desenvolvimento 
de assentamentos humanos sustentáveis pelo Gaia Education, programa 
inovador presente em 50 países que capacita agentes de regeneração 
para uma transição sistêmica em nossa sociedade Desenvolve projetos 
de educação em sustentabilidade, regeneração de sistemas sociais, 
responsabilidade social e desenvolvimento comunitário na Oficina da 
Sustentabilidade |oficinadasustentabilidade.com.br Membro do Hub 
Latino Americano do Systems Play.Ativista entusiasta do Movimento 
TransitionTowns | transitionnetwork.org 

issamenezes@globo.com-  941442942-@issamenezes

modo a ampliar sua disponibilidade nos mercados e 
comércios locais. 

https://www.mairie-ungersheim.fr/village-en-transition/

Essa história é contada no filme Demain de Cyril 
Dion. Imperdível. 

Precisamos dessa inspiração e desses exemplos. A vida 
é criação constante e estar nesse fluxo faz a gente oferecer 
o que temos de melhor como ser humano e a se sentir 
vivo, em tempos tão complexos como os de hoje.  



O papel do estudante de 
Arquitetura e Urbanismo perante 

questões ambientais atuais
Em uma vila com cerca de 1 mil habitantes, onde se 

localiza a foz do Rio Doce, o XII Encontro Regional de Estu-
dantes de Arquitetura e Urbanismo - EREA Regência – se pro-
pôs a criar diálogos sobre o maior crime ambiental da história 
do país, traçando paralelos com o projeto de cidades que temos 
no Brasil: o evento articula essas questões através das atividades 
– mesas plenas, congressos, oficinas e vivências – que lançaram 
luz sobre pontos essenciais ao estudante de Arquitetura e Urba-
nismo como política.

 Entre eles os saberes tradicionais; as relações entre produ-
ção e meio-ambiente; as tensões dentro e entre comunidades, 
estado e interesses privados na construção das cidades; mino-
rias, representatividade e o papel da universidade na caótica or-
dem que rege a atualidade.

O Encontro de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo 
(regional ou nacional) é o modelo mais popular entre todos que 
a FeNEA¹ promove, e esta edição, que seguia o tema “O que 
te rege?”  contou com aproximadamente 350 estudantes entre 
organização, membros da diretoria da FeNEA e participantes. 
Durante as atividades, o encontro envolveu alguns professores 
do Instituto Federal do Espírito Santo, além de membros da 
comunidade (lideranças comunitárias e professores da Vila). 
Também foram colaboradores alguns membros da sede do Pro-
jeto Tamar de Regência Augusta, e membros do Instituto Ibietê. 
Os espaços foram divididos com Arquitetos e Urbanistas que 
trabalham junto a todos estes, e representantes do CAU-ES.

A Vila de Regência Augusta se localiza no norte capixaba 
e abriga cerca de 1mil habitantes de tradição pesqueira, forma-
da por etnia cabocla, com seus primeiros registros datados em 
1501. Ao longo da história todos os moradores de Regência se 
desenvolveram a partir das águas.

 Além da pesca, suas ondas atraíram turistas de todo o Bra-
sil: formados pelos bancos de areia, os tubos eram perfeitos para 
aqueles surfistas que buscavam um local que unisse o esporte, 
a cultura capixaba cabocla e a natureza, todos tão presentes na 
Vila.

No primeiro olhar sobre o espaço, suas características prin-
cipais dão ritmo ao cotidiano de Regência: as pequenas e paca-
tas ruas de terra batida, crianças brincando, pássaros voando 
e cantando. O sol, a maresia, o congo em homenagem a São 
Benedito. O rio como parte da cultura ancestral ribeirinha. É 
nesse plano de fundo que ocorre o maior crime ambiental do 
Brasil. 

A vida que antes pulsava nas águas do Rio Doce é ani-
quilada no dia 22 de novembro de 2015, comoconsequência 

do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana – MG. 
Oitocentos quilômetros de um corpo d’água que banhava os 
estados de Minas Gerais e Espírito Santo são completamente 
tomados por rejeitos de mineração da antiga Samarco. Os re-
jeitos afetaram 39 cidades direta e indiretamente, destruindo 
casas, áreas verdes e de plantio. O avanço dos rejeitos matou 18 
pessoas e mais de 11 toneladas de peixe e outras espécies aquáti-
cas, deixando 329 famílias desabrigadas, milhares de outras sem 
fontes de subsistência e mais de um milhão de pessoas sem água 
potável por semanas. A bacia do Rio Doce foi contaminada - 
provavelmente de maneira irreversível - até chegar ao oceano 
Atlântico, a foz sendo na Vila de Regência Augusta.

Nada se compara ao sentimento de impotência das pessoas 
que vivem e que visitam a Vila. Crianças que antes brincavam 
nas águas doces e salgadas, hoje não têm permissão para manter 
essa relação: enquanto empresas contratadas pela Renova (an-
tiga Samarco) alegam que as águas estão próprias para banho, 
a contaminação invisível se manifesta no sangue das pessoas. 
Uma pesquisa realizada pela USP de Ribeirão Preto constatou 
que a maior parte da população já se encontra com metais pe-
sados correndo no sangue: dentre tantos outros, foi encontrado 
arsênico.

O rio que antes abastecia as casas, hoje é tido como um 
elemento apenas da paisagem. A água potável que vem por ca-
minhão pipa tem origem desconhecida, mas é a única que não 
causa irritação na pele. Da noite para o dia, os moradores não 
podiam mais tirar da água a sua subsistência: não podiam mais 
pescar o peixe que tirava a fome, não podiam mais plantar, pois 
assim como o poço, o solo foi contaminado. A contaminação 
visível é na areia da praia. O minério de ferro se mistura aos 
grãos de areia, onde as tartarugas marinhas periodicamente 
depositam seus ovos. Hoje o Projeto Tamar (presente antes da 
contaminação) segue ainda mais forte no trabalho para a educa-
ção ambiental no que tange principalmente à saúde das águas e 
à reprodução dos animais.

 Os danos causados na saúde das pessoas, nas matas ciliares 
e no santuário aquático que o rio e a foz abrigaram um dia são 
imensuráveis e aparentemente irreversíveis. É daí que parte o 
sentimento generalizado de revolta e tristeza: Qual a escala real 
dos danos? Quem responde por isso? Os danos causados na saú-
de das pessoas, nas matas ciliares e no santuário aquático que o 
rio e a foz abrigaram um dia são imensuráveis e aparentemente 
irreversíveis. Além de não desejar abandonar suas raízes, a po-
pulação local é humilde e não tem a quem recorrer. A empresa 
responsável pelo crime coloca uma série de impedimentos não 
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só para as indenizações (que por sua vez são injustas) mas tam-
bém para o trabalho de requalificação ambiental.

Durante as atividades, os participantes construíram um 
paralelo com o que veem em sala de aula, em seu modo mais 
extremo: a realidade esmagadora dos interesses do capital versus 
os das minorias, a arte e cultura regional unida à educação am-
biental se manifestando em pequena escala em busca da cons-
trução de um novo amanhã, em passos lentos, mas que segue 
perseverante pela vida que ainda existe e resiste.

Existe um projeto de extensão universitária junto do 
EMAUASAS(^2)que atua na vila desde antes do encontro, e 
atua prestando os serviços de assistência conforme a demanda 
da comunidade. Outra comunidade na região que demonstrou 
interesse por esse trabalho é a comunidade indígena de Areal, 
a qual recebeu um mutirão no ano passado e vai receber mais 
outro agora em novembro. O lucro proveniente do evento será 

destinado a uma ação de construção coletiva em janeiro para 
gerar um produto físico que marcasse a passagem do EREA Re-
gência pela vila. O evento quis acima de tudo gerar uma reflexão 
sobre a dinâmica antiga e atual da vila, sobre o descaso quan-
to a saúde mental alterada pelo desastre e como isso influencia 
a todos enquanto comunidade e espaço público e patrimônio 
material e imaterial de uma região ou do país.

O exemplo que a Vila de Regência Augusta nos dá é de 
uma realidade onde um rastro de morte pode trazer a esperança 
do resgate da ancestralidade e dos valores de estar vivo. Lá, os 
moradores vão emergir, construir e se regenerar. Para aqueles 
moradores, luto é verbo.  

A areia de Regência tomada pelo minério de ferro, que se acumula nos 
bancos de areia tão procurados pelos surfistas.

Não é difícil encontrar partículas 
maiores do minério junto aos 
grãos menores. É impossível 
imaginar a retirada desse material 
sem causar uma nova perturba-
ção na região. 

O porto de Regência, no Rio Doce, hoje permanece vazio e contemplativo, em desuso obrigatório pela conta-
minação das águas.

Atividade de conscientização ambiental relacionada ao lixo no mar, 
promovida pelo Instituto Ibietê aos estudantes presentes no EREA.

Apresentação especial do 
grupo do Congo de São 
Benedito(tradição cabocla) aos 
participantes do evento.

BIANCA NEUMAN TOMASIN, estagiária do escritório  Me-
neghisso e Pasquotto  Arquitetura, estudante do último se-

mestre da faculdade de arquitetura e urbanismo.



CONSTRUÇÃO CIVIL

A IMPORTÂNCIA DA 
IMPERMEABILIZAÇÃO 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL

“A impermeabilização consiste no ato de iso-
lar e proteger as edificações no que se refere à passagem 
indesejável de líquidos e vapores prejudiciais às estru-
turas, mantendo assim as condições de uso e habitabi-
lidade das construções.” 

O primeiro processo de impermeabilização da histó-
ria foi descrito na Bíblia. Versículos do Antigo Testamento 
informam que a Torre de Babel e a Arca de Noé foram 
impermeabilizadas com asfalto. 

Segundo Heródoto, na construção dos Jardins Sus-
pensos da Babilônia, Nabucodonosor utilizou betume 
como impermeabilizante e material de liga (século V a.c.). 
Estudos relatam que entre os construtores das caravelas 
de Pedro Álvares Cabral havia uma turma de especialis-
tas (calafates) em impermeabilizar as juntas das madeiras 
com betume, a breu, pez, resina e alcatrão.

No Brasil as primeiras impermeabilizações utilizavam 
óleo de baleia na mistura das argamassas para o assenta-
mento de tijolos e revestimentos das paredes das obras 
que necessitavam desta proteção. A impermeabilização 
entendida como item da construção que necessitava de 
normalização, ganhou especial impulso com as obras do 
Metrô da cidade de São Paulo, que se iniciaram em 1968. 
A partir das reuniões para se criar as primeiras normas 
brasileiras de impermeabilização na ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, por causa das obras do 
Metrô, este grupo pioneiro, após a publicação da primeira 
norma brasileira de impermeabilização em 1975, funda 
neste mesmo ano o IBI – Instituto Brasileiro de Imperme-
abilização para prosseguir com os trabalhos de normaliza-
ção e iniciar um processo de divulgação da importância 
da impermeabilização que prossegue até os dias de hoje.

Escrever um artigo a respeito de Impermeabilização 
em nosso país, certamente é uma tarefa de grande res-
ponsabilidade. Quando fui convidado pelo Publisher João 
Lino da Revista Aetec, sendo eu, diretor da ETKA BR, 
empresa especializada em impermeabilizações atuante no 
segmento desde janeiro de 2000, resolvi aceitar o convite, 
pois acredito que somente através da conscientização do 
consumidor final e dos profissionais da construção civil 
sobre a importância da impermeabilização nas edificações, 

podemos mudar o atual cenário onde nos deparamos com 
obras com graves patologias construtivas em virtude de 
problemas com impermeabilizações.  

Infelizmente no Brasil, ao contrário de países como 
EUA, Japão, China, Inglaterra, Itália, Alemanha, criou-
-se a cultura e o mito de que a impermeabilização é algo 
ineficaz, caro e desnecessário, devido ao fato de não ser 
executada em muitas obras, ou por terem sido malfeitas. 

Boa parte das ocorrências de infiltrações e conse-
quentes patologias construtivas decorrentes do problema 
em questão, se devem à falta de conhecimento do assun-
to pela maioria das pessoas, e também devido a situa-
ções,onde parte das pessoas envolvidas na construção de 
um empreendimento, seja proprietário ou “corpo” técni-
co da obra, ignoram o tema “Impermeabilização” (visto 
que o consumidor final não tem conhecimento técnico e 
estando a camada impermeabilizante abaixo do revesti-
mento, o mesmo não tem como cobrar por um sistema 
realizado de forma adequada) e consequentemente, tam-
bém as normas técnicas referentes (NBR 9575: Seleção e 
Projeto de Impermeabilização, NBR 15575: Normas de 
Desempenho), que deveriam ser abordadas em projeto 
específico, onde o  profissional ou empresa encarregada 
de planejar e projetar a Impermeabilização, dispondo dos 
projetos de arquitetura e demais projetos complementa-
res relacionados às impermeabilizações, podendo desta 

Alexandre Koji

Edifício Uirapuru, em Santana.  À dir: Sala VIP da LATAM, no terminal do 
GRU AIRPORT
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forma, especificar e detalhar os produtos a serem aplica-
dos, a forma de aplicação (procedimentos técnicos) para 
execução dos sistemas ideais de impermeabilização para 
a obra em questão, compatibilizando-os com os demais 
projetos, tais como de hidráulica, elétrica, e de arquite-
tura (executivo). 

Cabe ressaltar também, a influência das campanhas 
publicitárias de alguns fabricantes, que acabam passando 
em seus anúncios, a mensagem: “Fácil aplicação”, dando a 
entender, que a aplicação dos produtos impermeabilizan-
tes pode ser feita por qualquer pessoa sem conhecimento 
técnico nem treinamento, fato que contribui ainda mais, 
para aumentar o mito de que “impermeabilização é algo 
ineficaz”, visto que o consumidor acaba por aplicar os im-
permeabilizantes com mão de obra desqualificada, tendo 
como resultado as infiltrações, e consequentemente as pa-
tologias encontradas atualmente nas obras sejam elas, pe-
quenas ou grandes, onde vemos casas com infiltrações nos 
rodapés devido a ausência de tratamento nas fundações, 
reservatórios com aplicação de materiais inadequados, 
lajes com juntas de construção tratadas de forma inade-
quada ou simplesmente não tratada, rebocos internos e 
externos deteriorando pela ação contínua da água, edifí-
cios com graves ocorrências de corrosão nas armaduras de 
vigas e pilares, desplacamento, etc. 

Felizmente, segundo informações de um de nossos 

principais fornecedores, a Viapol, muitas construtoras 
estão se conscientizando da importância da realização de 
uma impermeabilização de qualidade pois estudos, reali-
zados por algumas construtoras, apontam que os custos 
de retorno à Obra e retrabalho são muito maiores do que 
a realização de uma impermeabilização de forma adequa-
da e eficaz com critérios técnicos  durante o período da 
obra. A qualidade final do produto está diretamente rela-
cionada e depende do planejamento da obra, da interação 
lógica entre as fases do processo construtivo e troca proa-
tiva de informações, fatores que irão contribuir para uma 
construção de qualidade.

Como podemos constatar pelos fatos relatados, a 
ausência ou uso inadequado da impermeabilização com-
prometem a durabilidade da edificação, causando prejuí-
zos financeiros, emocionais e de saúde devido a presença 
de umidade nos ambientes favorecendo a proliferação de 
fungos e mofo, tornando os ambientes insalubres. 

Portanto cabe a nós, mudarmos esta consciência sobre 
a “Importância da Impermeabilização nas Construções”, 
desde a concepção do projeto, planejamento da Obra e 
execução dos serviços através da contratação de empresas 
especializadas, profissionais e mão de obra qualificada.  

Alexandre Koji Yasuzawa, Diretor da ETKA BR, Arquiteto pela Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, tendo cursado também Tecnologia das 

Edificações pela FATEC – SP, e Patologia e Terapia das Construções pela 
USP - Universidade de São Paulo - www.etka-brasil.com.br - 11-98331-8173
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A estrutura metálica como futuro da 
construção residencial nacional

Alessandro Malara

A Estrutura metálica se faz cada vez mais pre-
sente em obras residenciais, deixando um nicho que 
antes ficava restrito a espaços industriais e corporativos, 
criando um visual descolado para o aconchego do lar.

Tal material apresenta algumas características que le-
vantam diversas duvidas do público em geral e merecem 
ser esclarecidas para que esse sistema construtivo seja des-
mistificado e faça parte da rotina construtiva nacional.

Uma das primeiras características positivas da utili-
zação da estrutura metálica consiste na sustentabilidade 
proporcionada pela mesma, pois para termos uma resi-
dência com menor impacto ambiental, nada melhor do 
que contar com um material que pode ser totalmente re-
aproveitado.

Além disso, uma obra com estrutura metálica resi-
dencial reduz a produção de entulhos, diminuindo dras-
ticamente o consumo de água e a utilização da madeira. 
É uma obra com menor produção de sujeira e barulho, 
melhorando sobre maneira a qualidade de produção dos 
funcionários.

A construção em estrutura metálica também apresen-
ta um prazo de execução muito mais enxuto, reduzindo 
em alguns casos em até metade do tempo a execução da 
construção, isso sem contar na precisão do projeto, uma 
vez que depende de projetos executivos para correta pro-
dução das estruturas, o que não ocorre na estrutura em 
concreto armado.

Também temos a possibilidade de balanços e vãos 

muito maiores com perfis menores, um ganho estético 
inestimável para uma obra diferenciada.

Porém nem tudo são flores nessa escolha. 
Primeiramente o projeto deve ser seguido fielmente, 

mudanças no decorrer da obra se tornam um problema 
considerável, portando a escolha de uma boa mão de obra 
se torna imprescindível.

Obras metálicas em determinadas regiões, principal-
mente as litorâneas devem utilizar pintura anticorrosiva, 
o que as tornam relativamente mais caras.

Outro ponto a ser avaliado consiste no fato de uma 
boa escolha do sistema de vedação interno da construção. 
É necessário compreender que o material irá trabalhar 
com movimentação diferente da estrutura metálica (bloco 
cerâmico e painéis pré-montados são os mais utilizados 
como vedamento). Dessa maneira o sistema de juntas 
deve ser muito bem estudado e planejado para evitar fu-
turas infiltrações.

Ao final desse breve relato chega-se à conclusão que 
a estrutura metálica se sobressai das demais pela beleza 
arquitetônica e possibilidades estruturais que antes não se 
apresentavam nesse segmento da construção civil, sendo a 
escolha de muitos arquitetos e engenheiros e contribuin-
do dessa maneira para uma futura redução do custo final 
com o desenvolvimento desse setor.  

Alessandro Malara, arquiteto e urbanista, graduado 
pela UNESP, na construção civil desde 1992. Associado 

da AETEC. – www.am2arquitetua.com
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O movimento das construções verdes no Brasil 
ganhou musculatura para alcançar um patamar mais 
elevado no país. De acordo com dados do World Green 
Building Council, no mundo, este setor movimenta cerca 
de US$ 1 trilhão por ano, e irá gerar 6,5 milhões de novos 
empregos, diretos e indiretos, até 2030.

 Empregos com capacitação profissional em áreas 
como: eficiência energética e renováveis, reaproveitamen-
to e tratamento de resíduos, uso eficiente de água, pro-
cessos industrializados de construção, desenvolvimento 
de materiais e recursos de baixo impacto socioambien-
tal, inteligência artificial para a otimização de processos, 
construção e operação de uma edificação, estão sempre na 
pauta da maioria das construtoras. 

É o setor que mais contribui para os objetivos de de-
senvolvimento sustentável das Nações Unidas, estabeleci-
dos em 2015, especialmente nas questões relacionadas às 
cidades e comunidades mais sustentáveis, promoção de 
inovação na infraestrutura, saúde e bem estar, água lim-
pa e saneamento, energia limpa e acessível, produção e 
consumo responsável, entre outros aspectos.Hoje, o nosso 
país é o quarto colocado no ranking mundial das constru-
ções certificadas LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design), principal certificação de construções 
sustentáveis no mundo.

Estudo da universidade de Harvard (EUA) sobre co-
-benefícios das edificações LEED no Brasil apontou que, 
a cada R$1,00 economizado em energia, R$0,39 centavos 
são revertidos em ganhos com saúde e benefícios climá-
ticos. Considerando o número de edificações LEED no 
Brasil entre 2007 e 2016 (hoje são mais de 1.370) e o 
potencial médio de economia em energia durante este in-
tervalo, o levantamento sugere uma economia real de R$ 
931 milhões em redução de energia, R$ 41 milhões na 
redução de impactos climáticos negativos e outros R$ 319 
milhões com a redução de poluição do ar.

*Felipe Faria é CEO do Green Building Council Brasil e Diretor 
do Conselho Administrativo do World Green Building Council 

A força do movimento 
Green Building

SUSTENTABILIDADE

*Por Felipe Faria

Em 2017, lançamos a certificação GBC Casa & 
Condomínio para ser empregada em projetos residenciais. 
A ferramenta possui alguns pilares fundamentais que tem 
atraído a atenção de incorporadores e desenvolvedores a 
investirem neste tipo de empreendimento: conforto, saú-
de e bem estar; economia operacional e manutenção; ve-
rificação adicional de qualidade e vantagens econômicas 
para investidores e proprietários.

Vivemos um momento histórico para o movimento.
Nós, do GBC Brasil, temos a convicção que, ainda nesta 
geração, progressivamente, todos irão morar, trabalhar e 
estudar em uma edificação sustentável.  

Se você gostou 
desta matéria, 

capture o QRCode 
com o app 

Aetec Digital e 
compartilhe com 

quem quiser.
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EDIFÍCIO 
CONCÓRDIA 
CORPORATE
Com certificação 
LEED nível Gold, um 
exemplo de Green 
Building

Com o intuito de obter a certificação LEED nível GOLD, 
este empreendimento foi concebido de forma a proporcionar áreas li-
vres no terreno e, com isso foram feitas escolhas que garantem um 
edifício de alta qualidade, confortável para os usuários e com baixos 
custos de operação. 

Espaço Sustentável:
O empreendimento está localizado na cidade de Nova Lima 

(MG) numa área devidamente consolidada e desenvolvida, que apre-
senta um volume considerável de edifícios comerciais. Nas proximida-
des do CONCÓRDIA CORPORATE (em um raio de 805 metros) 
existem mais de 10 serviços essenciais que podem ser acessados pelos 
usuários sem que haja a necessidade do uso de carro ou transporte 
público, além de estar próximo a uma zona residencial. A partir do 
edifício é possível acessar pontos de ônibus, a proximidade do trans-
porte público incentiva a menor utilização de veículos individuais e, 
consequentemente, incentiva a redução de poluentes. 

Eficiência no uso de água:
 A fim de reduzir o consumo de água potável deste grupo foram 

especificadas louças e metais com baixo consumo de água: bacias dual 
flush, torneiras com arejadores e mictórios com baixa vazão de água. 

Para o paisagismo, foram utilizadas plantas nativas e adaptadas 
que demandam menos água para irrigação. Além disso, um sistema de 
captação e aproveitamento de águas pluviais e da água de condensação 
do ar condicionado para a irrigação foi implantado.

Após a adoção destas estratégias de redução foi possível obter 
38% de redução do consumo de água nos sanitários e 100% de redu-
ção de consumo de água não potável para irrigação.

Energia e Atmosfera:
O Empreendimento CONCÓRDIA foi concebido com foco no 

desempenho energético, e alguns fatores considerados foram: climáti-
cos; orientação da torre; dimensionamento das aberturas; especificação 
dos vidros; sistema de ar condicionado; carga de iluminação; dentre 
outros.

A fim de auxiliar e estudar as melhores estratégias energéticas 
foram realizadas algumas simulações computadorizadas, que avaliaram 
a eficiência energética do edifício de acordo com os parâmetros estabe-
lecidos pela ASHRAE 90.1 -2007 e, para atestar que todos os sistemas 
estão operando corretamente, foi contratado o serviço de comissiona-
mento dos sistemas, cuja responsabilidade é garantir que os sistemas 
especificados em projeto sejam instalados e calibrados corretamente. O 

sistema de ar condicionado utilizado é o de expansão direta, de fluxo 
refrigerante variável (VRF), com condensação a água. 

MATERIAIS E RECURSOS:

Todo o resíduo gerado durante a obra foi triado e, sempre que 
possível, foi desviado de aterro e encaminhado para reaproveitamento. 
Durante a construção do edifício foi possível desviar 90% dos resíduos 
recicláveis de aterro. 

QUALIDADE AMBIENTAL INTERNA:

• Proibição do fumo nos ambientes internos e áreas externas 
próximas às entradas, janelas e tomadas de ar com a finalidade de ga-
rantir a saúde de todos os usuários do edifício;

• Aplicação de tintas, revestimentos, adesivos, selantes e 
sistemas de pisos com baixo índice de Compostos Orgânicos Volá-
teis (COV).

INOVAÇÃO E PROCESSOS: 

O projeto atendeu aos seguintes créditos de inovação da certifi-
cação LEED:

• Open space: desde as etapas iniciais de desenvolvimento do 
projeto houve um esforço dos envolvidos em criar áreas verdes, tanto 
no térreo quanto nas coberturas, e áreas destinadas aos usuários no 
pavimento térreo do edifício o que garantiu o atendimento de uma 
performance exemplar nesse crédito.  
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Morada de 
Roberto Burle Marx

Com um imenso acervo botânico paisagístico, 
o Sítio Roberto Burle Marx, localizado na Barra de Gua-
ratiba, no Rio de Janeiro (RJ), com mais de 400 mil m² de 
área, foi doado por Roberto Burle Marx ao Iphan. Hoje 
é Patrimônio Cultural Brasileiro e indicado ao título de 
patrimônio mundial. 

Roberto Burle Marx (falecido em 1994) morava no 
sítio, onde costumava receber muitos amigos. É possí-
vel identificar este comportamento em seus ambientes 
sempre preparados para receber pessoas. Gostava de fazer 
experiências e pesquisas, usando sua própria residência e 
isso trouxe como consequência umas coleções botânica-
-paisagística e artística que podem ser apreciadas em uma 
visita guiada. Na visita é possível observar sua paixão pela 
arquitetura e plantas representadas pelas cores, texturas 
e contrastes de folhas. Um ar tropical enche a atmosfera 
do local com um percurso de água que corta o caminho e 
traz um som agradável. É possível observar plantas espi-
nhosas como Agaves em meio a rochas e pedras, e ainda 
visitar seus viveiros “batizados” com nomes de amigos, 
plantas raras e catalogadas com seu sobrenome, porém 
é necessário confirmar disponibilidade de visita com a 
administração. 

Além de todo 
acervo o sítio tem local 
para cursos, palestras e 
workshop de paisagis-
mo, botânica e artes 
em geral.

Roberto Burle Marx, em suas expedições, trazia consi-
go o encantamento por espécies que ninguém enxergava 
com potencial para serem usadas no paisagismo. Hoje o 
sítio protege uma das mais importantes coleções de plan-
tas tropicais e semitropicais do mundo. Sua paixão nos 
trouxe a chance de conhecer novas espécies e observar suas 
experiências em seus projetos que até hoje nos encanta.

Vale a pena vivenciar esta experiência, sozinho, acom-
panhado ou em família. Não esqueça de agendar, entrada 
apenas com visita agendada.  

Fabi Santiago -  é Arquiteta Urbanista pela UNIP (Universidade Paulista), 
técnica em Paisagismo pelo IBRAP (instituto brasileiro de paisagismo), 
técnica em Edificações pelo ITB (Instituto Técnico de Barueri). Curso de 
especificação na área de paisagismo na França, Costa Rica, Argentina, 

Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. Docente no curso Técnico 
de Paisagismo nas disciplinas de Projetos, Desenho Técnico e Artístico. 
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ENTREVISTA DAVID BASTOS

DAVID BASTOS LANÇA UM DOS MAIORES 
LIVROS  DE ARQUITETURA DO BRASIL

David Bastos é um famoso arquiteto baiano, 
formado pela Universidade Federal da Bahia. De uma fa-
mília de médicos, decidiu-se por transformar a paisagem 
de Salvador, com inúmeros trabalhos públicos, habitações 
populares e planejamento urbano. Em seu portfólio exis-
tem diversos projetos premiados e uma lista de clientes 
que incluem celebridades como Daniela Mercury e Ivete 
Sangalo. Tem escritório em São Paulo e Salvador.

Seu estilo é totalmente pessoal e para muitos é defi-
nido como estilo David Bastos, simplicidade e elegância, 
numa obra em que convida a “viver a casa” e traz todo o 
estilo baiano para dentro da residência.

O ponto forte de seus projetos é a valorização da na-
tureza e do cenário onde a casa se encontra, a soma do 
novo com o antigo, valorizando o conforto, informalida-
de e respeito às características do espaço.

No dia 5 de outubro passado, recebeu amigos, 
clientes e fornecedores, na Casual Móveis da Gabriel 
Monteiro da Silva, para momento de autógrafos do 
lançamento do seu livro em São Paulo, que marca seus 
40 anos de atividades. Na realidade dois livros reu-
nidos, sendo um com 17 casas e outro com 21 apar-
tamentos, distribuídos em suas 508 páginas, preço 
R$397,00, à venda nas melhores livrarias.

Você, com sua arquitetura elegante, influencia  muitos jovens arqui-
tetos, que  o seguem por uma linha semelhante; qual foi  o seu maior 
influenciador? 

DB- Oscar Niemeyer

Quais outros profissionais da área que fazem obras dignas de registro 
e despertam sua atenção?

DB- Todos que passam emoção boa com seus 
trabalhos, sempre tem algo que gosto.

Esse estilo aconchegante e ao mesmo tempo respeitando a paisagem 
tornam suas obras especiais, porém já encontrou algum cliente que lhe 
apresentou barreiras ao seu processo de criação? 

DB- Barreiras não, os desejos temos que resolver.

Como colecionador de artes e tendo algumas referências como 
fotografias e esculturas em seus projetos, como é o processo 
de produção do ambiente ao fazer com que arquitetura, artes e 

paisagem se unam e deixem a obra trabalhando em uma mesma 
linguagem?

DB- Dependo da sensibilidade, gostos e desejos 
dos clientes para resultar em um espaço harmônico.

Como a Bahia está presente em seus projetos na metrópole São Paulo?
DB- A Bahia já é internacional e atemporal, 

procuro transmitir através de artes e objetos de lá.

Qual foi o maior desafio que encontrou em sua carreira de sucesso?
DB- Começar a ser reconhecido e solicitado.

Como foi trabalhar com elementos como concreto aparente e metal 
saindo um pouco da linha madeira e pedra que era algo muito forte em 
seus projetos?

DB- É algo normal, o concreto tem na sua 
composição elementos que também são naturais, 
assim o espaço fica atemporal.

Este momento especial contou com a presença do Publisher João Lino e do Arquiteto Alexandre 
Malara, onde colheram esta entrevista exclusiva para a revista AETEC:

Malara recebendo o livro autografado de David Bastos
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O apartamento do Edifício Seridó Buriti se destaca pela  
base neutra na escolha das cores.
O revestimento em madeira e o clima intimista no 
espaço, devido à madeira e aos móveis com design 
italiano e forte presença de peças de arte, estabelecem 
a elegância  deste projeto.

APARTAMENTO

ENTREVISTA DAVID BASTOS
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Na Enseada do Castelo e envolvida pela bela natureza da Praia do 
Forte, a casa à beira mar possui arquitetura moderna e acolhedora, 
desejo de um arrojado casal de baianos. 
A integração perfeita entre as áreas social e externa, transformou 
estes espaços em um grande local de festas para receber os 
amigos e a família com todo o conforto.
Possui enormes aberturas que dão destaque à vista para o mar e 
generoso pé-direito, que contribui para a imponência do projeto.
A sua decoração repleta de personalidade, misturando os modernos 
móveis italianos com frutos tropicais, cestos de palha e cortina 
de piaçava produzida pelos índios de Trancoso, transformam cada 
ambiente em um local para degustar com os olhos.  

CASA À BEIRA MAR NA 
PRAIA DO FORTE



48° ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS

  CREA, O MAIOR CONSELHO 
DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
DA AMÉRICA LATINA.

No dia 25 de outubro aconteceu o 48º Almoço dos Pro-
fissionais, com a palestra do Chefe da UGI Barueri e Região – GRE 5, 
Felipe Antonio Xavier Andrade, engenheiro Eletricista e de Segurança 
do Trabalho.

Felipe abordou o tema da fiscalização com muita didática, simpa-
tia e competência. Resumindo suas palavras: 

“O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de 
São Paulo - o maior Conselho de Fiscalização de Exercício Profissional 
da América Latina - é provavelmente um dos maiores do mundo. O 
Crea-SP é responsável pela fiscalização de atividades profissionais nas 
áreas da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, 
além das atividades dos Tecnólogos e Técnicos Agrícolas.

O CREA SP fiscaliza, controla, orienta e aprimora o exercício e 
as atividades profissionais das Engenharias: Civil, Ambiental, Sanitá-
ria, Infraestrutura, Hídrica, Elétrica, Computação, Telecomunicações, 
Controle e Automação, Eletrônica e Eletrotécnica, Mecânica, Indus-
trial, Produção,  Operação,  Metalúrgica,  Aeronáutica, Naval, Quí-
mica, Alimentos, Materiais,  Têxtil, Geologia e Minas,  Agrimensura, 
Cartográfica e  Geografia, Agronômica, Florestal, Agrícola,  Pesca,  
Aquicultura, Meteorologia e Engenharia de Segurança do Trabalho, 
além das atividades dos Técnicos Agrícolas e Tecnólogos”.

 Como se processa a fiscalização do Conselho:
Os Agentes Fiscais do Crea-SP, lotados em 12 (doze) Regiões 

Administrativas distribuídas no Estado, realizam pesquisas internas e 
externas, além das diligências de rotina pelas ruas das cidades onde atu-
am. O Crea-SP realiza essas diligências de rotina com sua frota própria 
de veículos, equipados com tecnologia de monitoramento e processa-
mento de dados de última geração. Elas se constituem em visitas dos 
Agentes Fiscais a obras, de empresas privadas ou de órgãos públicos, 
para verificação da responsabilidade técnica pelos serviços executados 
nas áreas de Engenharia, Agronomia e afins. Segundo a legislação, a 
responsabilidade técnica sobre obras e serviços nas áreas citadas só 
pode ser atribuída a profissionais habilitados com registro no Crea-SP.

Quando a obra não conta com responsável técnico, ou quando 
o “responsável técnico” identificado é um leigo, o Crea-SP parte para 
uma ação mais objetiva: o Agente Fiscal, constatando realmente a ir-

regularidade, procede à lavratura da Notificação e, quando necessário, 
do Auto de Infração. Quando este Auto não é atendido dentro das 
exigências da Lei, o Crea-SP gera um processo administrativo, confor-
me a tipificação pertinente à atividade e/ou irregularidade encontrada.

Para compreender melhor esse fluxograma de fiscalização, veja 
como se divide a Estrutura do Crea-SP:

Estrutura Básica: responsável pela criação de condições para o 
desempenho integrado e sistemático das finalidades do Conselho Re-
gional, sendo composta por órgãos de caráter decisório ou executivo, 
compreendendo: Plenário, Câmaras Especializadas, Presidência, Dire-
toria e Inspetorias;

Estrutura de suporte: responsável pelo apoio aos órgãos da Es-
trutura Básica nos limites de sua competência específica, sendo com-
posta por órgãos de caráter permanente, especial ou temporário com-
preendendo: Comissões Permanentes, Comissões Especiais, Grupos de 
Trabalho e Órgãos Consultivos;

Estrutura auxiliar: responsável pelos serviços administrativos, 
financeiros, jurídicos e técnicos, tem por finalidade prover apoio para 
o funcionamento da Estrutura Básica e da Estrutura de Suporte, para 
a fiscalização do exercício profissional e para a gestão do Conselho Re-
gional. A Estrutura Auxiliar é coordenada, orientada e supervisionada 
pelas Secretarias e pelo Gabinete da Presidência, e seus serviços são 
executados pelas Superintendências, responsáveis pela gestão das res-
pectivas áreas de atuação. 

Paulo Grimaldi entrega Certificado a Felipe Xavier

Tradicional bolo 
dos aniversariantes 
do mês: ALVARO 
BARBOSA, LUCIANO 
ALVES (ASSOCIADOS) E 
A FISCAL DO CREA-SP, 
ANDREA
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Por que contratar um Síndico Profissional? 

O síndico profissional entende como os con-
domínios funcionam, as noções práticas ajudam a ge-
renciar o condomínio de modo eficiente considerando 
diferentes fatores, como gestão dos funcionários e visto-
ria nas instalações do condomínio entre outros. A pro-
fissionalização da função de síndico garante um julga-
mento isento e imparcial onde as decisões são tomadas 
em obediência ao regulamento interno e à convenção 
condominial, com foco no bem comum — e não para 
beneficiar alguém, o que facilita a mediação de eventuais 
conflitos. O condomínio precisa do apoio dos prestado-
res de serviços que atuam na limpeza, manutenção, se-
gurança, obras e outras atividades rotineiras, isso garante 
que os contratos com esses fornecedores sejam negocia-
dos e até tenham suas condições melhoradas. 

É essencial contar com uma boa gestão financeira, 
que cuide das movimentações de recursos (fluxo de cai-

CONDOMÍNIO

xa) e controle os fundos de reserva e de obras, com uma 
efetiva cobrança dos inadimplentes evitando que o nível 
de dívidas em aberto aumente e impacte negativamente o 
caixa. É preciso saber gerenciar o pessoal seja de limpeza, 
manutenção ou zeladoria, indicando o que deve ser feito 
e quais são as prioridades naquele momento para que to-
das as atividades ocorram dentro do esperado atendendo 
satisfatoriamente aos moradores. Ao contratar um sín-
dico profissional, o condomínio tem um maior controle 
sobre isso, porque ele trabalha especificamente com esse 
enfoque e tem tempo para acompanhar as ações – que é 
o contrário do morador eleito e, muitas vezes, deixa essa 
parte de lado para fazer somente o que é estritamente 
necessário. Assim, contratar um síndico profissional é 
uma opção interessante, porque seu objetivo é melhorar 
a gestão. Devido às ações que realiza, ele ainda pode ge-
rar economia de recursos do condomínio.  

Adriano Ambrosino, serviço profissional, adriano@a2epp.com.br

Martina
Móveis

Um novo conceito em decoração

Ano novo casa nova

Sofás 
A PARTIR DE

12 x R$99

MartinaMóveis martina-móveis

Av. Ralf Bolli, 11 loja 01 - Cotia - SP
(Km 34,5 da Rod. Raposo Tavares sentido São Paulo) 

Fones: (11) 4617-5010 | (11) 9.7377-5501

https://www.instagram.com/martina.moveis/
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Preparatória UIA2020 
Universidade Mackenzie, 
Out. 2019

Pela primeira vez no Brasil, em 27 edições, o 
Congresso Mundial dos Arquitetos acontecerá em 2020, 
no Rio de Janeiro. Uma vitrine para que a arquitetura 
brasileira estabeleça um lugar representativo perante os 
brasileiros e o mundo. Através de palestras, exposições e 
bancadas de diálogo, eventos simultâneos em vários pon-
tos da cidade.

O tema central está diretamente associado à nossa 
realidade como país e cultura pois propõe relacionar a 
sociedade com a arquitetura para atuar com soluções es-
paciais em desigualdades sociais, culturais e econômicas, 
presentes em quase todo o planeta.

Distribuído em quatro eixos temáticos, cada um des-
perta em nós, arquitetos com a veia humana que nos nutri 
desde os tempos de formação acadêmica, uma inquieta-
ção latente ao vermos a arquitetura como uma atuação 
não elitizada para se configurar como uma ferramenta 
de melhorar a vida humana em suas intervenções. São 
eles: Diversidade e Mistura, Fragilidades e Desigualda-
des, Transitoriedades e Fluxos, e, por último, Mudanças 
e Emergências.

Imperdível para a nova e feliz interpretação das re-
lações de projeto, o replicar, o reproduzir, ou mesmo o 
traduzir e adaptar em soluções já aplicadas e desenhadas e 
que obtiveram sucesso. A transformação da comunicação 
com a era tecnológica das últimas duas décadas tornou 
isso mais real, possível e efetivo ao revolucionar o modo 
como se transmite a informação. Para todos os campos 
de ciência e cultura foi revolucionário, não foi diferente 
para a arquitetura, ao criar essas pontes e conexões para a 
informação.

A interdisciplinaridade, foco de tantos anos de trata-
tiva acadêmica mundo afora em arquitetura e que colhe 
em um passado recente expressivos resultados concretos, 
felizmente, em arquitetura de cunho social, com a feliz ci-
tação de trabalhos brasileiros como as casas Cubo em Dia-
dema, o projeto NATUS em Sorocaba, ou o alojamen-
to infantil em Canuanã. Todos, traduzem a necessidade 
humana do pertencer como o principal foco de projeto 
quando se fala em arquitetura de cunho social.

Nesse contexto, é que um pequeno grupo, ao qual 
eu faço parte, conseguiu a aprovação do UIA e também 
o apoio institucional do CAU-SP para realizar um evento 
oficial que aconteceu no último dia 4 de Outubro, no 
prédio de Arquitetura do Mackenzie para um público de 
cerca de 200 pessoas.

Dentro da temática Mudanças e Emergências, a pro-
posta foi reafirmar a importância da interdisciplinaridade 
em arquitetura por ser indiscutível a evolução dos proje-
tos quando se trabalha a muitas mãos e mentes. Quando 
fazemos isso em conjunto a outras ciências e disciplinas 
como aliados.

Esse pequeno grupo é composto por arquitetos, en-
genheiros, biólogos, filósofos, artesãos, estudantes, tec-
nólogos em diversas áreas. Com a proposta de doarem 
conhecimento, em parceria com instituições privadas na 
realização de projetos para a comunidade local no muni-
cípio de Vargem Grande Paulista. Sem qualquer posicio-
namento político ou social, sem fins lucrativos, trabalha 
em necessidades levantadas pela própria comunidade e 
aprimoradas nesse laboratório em grupo.

Minha participação é recente, com o projeto que foi 
exposto no evento para o UIA, Parque Mariápolis, em fase 
de pré-projeto, o parque, em propriedade privada, doada 

Mariana Meneghisso, Alexandre Pasquotto e Marcia Santos

CONGRESSOS
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REVISTA SEGMENTADA/REGIONALIZADA

QUE BICHO É ESSE?
Apesar do modismo hoje de toda comunicação ser 

via redes sociais, um veículo ainda resiste no tempo e no 
espaço, com resultados surpreendentes, e vamos tentar ex-
plicar aqui o por quê.

Revista Segmentada é um veículo dirigido a um pú-
blico específico de mercado e leitores distintos, como agro 
negócio, mulheres empresárias, empresários da constru-
ção, da área química, metalúrgica, médicos, engenheiros, 
arquitetos, etc. Elas não se propõem a alcançar qualquer 
leitor, mas sim um segmento específico, claramente iden-
tificado.

Também destacamos o conteúdo focado para aquele 
público, com matérias de interesse para o seu trabalho, 
sua atividade, lazer  ou profissão.

Em geral as revistas são enviadas para as residên-

cias pelo correio, ou por meios digitais, com 100% de 
alcance. Através do QRCode, as revistas ou as matérias 
são compartilhadas com  amigos, clientes, fornecedores,  
que o leitor acha também terem  interesses na matéria. 
Do ponto de vista comercial, estas revistas são eficientes 
por atingirem o público desejado de forma direta, com 
alto interesse pela leitura, e assim torna-se uma mídia de 
excelente custo x benefício, sem desperdício de audiência 
e retorno praticamente garantido.

Revistas Segmentadas/Regionalizadas. Estas revis-
tas têm um poder maior, pois são regionalizadas e além 
de conteúdo são direcionadas a apresentar problemas e 
soluções da região, lutando pela melhoria da qualidade de 
vida local.  Daí a importância do apoio de empresários e 
da sua população. 

para receber o projeto, tem como partido áreas de con-
vívio, concha acústica para apresentações, pista de bici-
cleta, arquibancadas e trilhas com soluções sustentáveis e 
de baixo custo como construção em adobe, utilização de 
materiais recicláveis e recebimento de mudas provindas 
de compensação ambiental por intermédio da secretaria 
de meio ambiente. O projeto conta ainda com um plano 
urbanístico de conexão para pedestres e ciclistas a outras 
das praças em comunidades vizinhas.

O que chamou a atenção dos organizadores do UIA 
para esse trabalho é a formula da interdisciplinaridade 
sendo exercida fora do contexto acadêmico, em modo 
pleno de interação onde a relação de teorias humanas do 
lidar com o briefing de necessidades da sociedade local, 
aliados ao conhecimento técnico, tem sido um formato 
de trabalho referenciado como prático e real dessa fórmu-
la teórica deste formato de trabalho, há anos, difundida 
e levada como meta curricular dentro das universidades.

A reflexão deste exercício que fica é a essência da 
construção de idéias e soluções em âmbito global pois os 
problemas humanos que envolvem moradia, convívio em 
sociedade e urbanismo são, por vezes, comuns em várias 
partes do globo. Pensar que é real laboratórios de planeja-
mento e diálogo para digerir e prover soluções em forma-
to interdisciplinar global é de uma audácia feliz e chegou 
a vez disso acontecer no Brasil e nosso olhar deve estar 
atento ao que isso representa.

Tive uma pequena parcela dessa felicidade com esse 
evento, e torço que o Brasil, tão vivo quando se pensa 

em relacionamento humano, possa ser um anfitrião para 
esse congresso com efetiva atuação e singularidade como 
anseia a base carente de nossa sociedade, e com isso, sedi-
mentar a arquitetura brasileira para o mundo como solu-
cionador de suas próprias crises sociais, além de Niemeyer 
e Paulo Mendes da Rocha. Que surjam novos nomes para 
a história como criadores de espaços com novo significado 
para aqueles que ainda não pertencem à lugar algum e 
precisam, emergencialmente, existir. 

Por Mariana Meneghisso. Arquiteta Urbanista pela Faculdade 
de Belas Artes de São Paulo, Design de Interiores pela 
Escola Panamericana de Artes. Titular, há 14 anos, do 

Escritório Meneghisso e Pasquotto Arquitetura.
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EDUCAÇÃO

   NUNCA É TARDE 
PARA ESTUDAR

Estava procurando, para fazer uma matéria, 
uma pessoa por volta de 40 anos, que tivesse entrado na 
faculdade de engenharia e concluído o curso, e encontrei, 
para surpresa minha, 5 companheiros que fizeram essa 
proeza, e que passo a contar a história de cada um, todas 
consistentes em força de vontade, objetivo,  dedicação e 
heroísmo.

ADONIAS TOMAZELLI CAMARGO é o primei-
ro herói. Entrou na faculdade em 2014, com 35anos e se 
formou aos 40. Hoje cursa a última matéria: Física Geral 
e Experimental 4. Tinha cursado técnico de segurança do 
trabalho e trabalhou durante muito tempo com equipa-
mentos pesados de terraplenagem. Por isso, de 1999 a 
2014 havia parado de estudar. Para acompanhar a facul-
dade teve de, junto a um grupo, contratar professor par-
ticular para recapitular matérias. Casado, com 2 filhos, o 
sacrifício foi muito grande, mas não vê a hora de, no ano 
que vem, receber  registro do CREA, e vê o futuro com 
mais otimismo, pois sabe o valor do ensino.

ADÃO ANTONIO VIEIRA LEITE formado aos44 
anos, pai de 2 filhos, nascido em Cotia, vem de uma famí-
lia humilde. “Meu pai era empreiteiro de obra, assim nas-
ceu meu interesse em construção civil, mas era um sonho, 
pois as faculdades eram distantes e caras. Em 2014,aos 
38 anos, um grande amigo (Dr. Luciano) comentou que 
agora tínhamos em Cotia uma faculdade  com o curso de 
engenharia  Civil, assim ascendeu aquele velho sonho e 
decidi fazê-la.  Mas posso dizer que não foi fácil, foram 
noites estudando até tarde, acordando cedo para traba-
lhar, tendo que deixar minha família para ir aos finais de 
semana para faculdade encontrar meu grupo de estudo, 
quantas vezes pensei em desistir pois a faculdade tomava a 
maior parte do meu tempo, meu filho na época tinha um 
aninho, muitas vezes tinha que parar meus estudos para 
dar atenção a ele, mas no fundo ele foi minha inspiração 
para chegar até o final” diz Adão. 

FERNANDO IBRAHIN tem 56 anos, formado em 
Odontologia há 32 anos pela UNESP e especialista em 
Implantodontia. “Quando meus filhos, hoje com 25 e 23 
anos, chegaram à fase de vestibular, o mais velho foi para 
Administração e o mais novo ficou em dúvida entre En-
genharia e Arquitetura. Sem querer me intrometer, esfor-
cei-me para que fizesse Engenharia, mas acabou indo para 
Arquitetura. Foi então que aos 50 anos, após ficar um ano 
em casa à noite lendo livros, pois os dois filhos estudavam 
à noite e a esposa, advogada, lecionava e iniciava seu dou-
torado, foi que resolvi voltar a estudar e me deparei com 
o curso de Engenharia da Faculdade Mário Schenberg em 
Cotia. A vontade era grande, assim como o apoio da fa-
mília e o desafio de frequentar por 5 anos bancos escolares 
não me assustava, pois nunca tive problemas na área de 
exatas. A faculdade me mostrou um mundo fascinante e 
hoje estou formado há um ano e meio, concluindo uma 
pós em Estruturas de Concreto e Fundações. Ainda não 
atuo na área, mas com certeza trabalharei com Engenha-
ria, porque na minha cabeça ainda ecoa a frase de meu pai 
que dizia: “Meu filho, estude enquanto você é novo”, pois 
minha mente continua jovem e com planos como se eu 
tivesse meus 20 anos de idade. Deixo minha experiência 

Fernando Ibrahin

O desafio de entrar na faculdade de 
engenharia depois dos 40 anos de idade
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para que sirva de inspiração para aquele que sonha em 
estudar e ainda não o fez. Nunca é tarde!!” diz Ibrahin.

BATISTA RABELO conta assim sua proeza: “Meu 
grande desafio ao decidir voltar a estudar aos 42 anos, foi 
exatamente conviver com jovens com menos da metade 
da minha. Tive muito medo de preconceito no come-
ço..., mas para minha surpresa, fui muito bem aceito, e 
inclusive com muito respeito... verdade que há sempre 
aquelas brincadeiras tipo, é do tempo do Batista, mas 
normal. Vale ressalvar que havia outros com idade pró-
xima à minha, e que houve uma aproximação natural 
e muita amizade. Outro desafio foi o de acompanhar a 
matéria, afinal foram mais de 20 anos afastados da sala 
de aula, mas em grupo, contratamos um professor par-
ticular de matemática e física que  nos atualizou. A ver-
dade é que,  voltar à faculdade e se formar foi um sonho 
que se realizou com muito esforço e dedicação. E aos 47, 
estou mais que feliz, afinal, hoje bato no peito e digo... 
Sou Engenheiro”.

JOSÉ FERNANDES NUNES. De família humilde, 
trabalhou na roça, cuidador de carro, ajudante de pedrei-
ro, aprendeu a profissão de pedreiro aos 14 anos de idade. 
“ Aos 23, casado e filho com 3 anos, voltei aos estudos e 
com 26 terminei o ensino médio e nasceu a minha filha e 
depois um filho. Sempre quis fazer graduação e finalmen-
te em 2014, com 32 anos comecei a estudar engenharia 
Civil. Foi muito difícil conciliar a vida familiar com tra-
balho e estudos, quase todo final de semana estávamos 
reunidos na faculdade estudando, mas finalmente, com 
extremo sacrifício, em 2018 me graduei. Agora formado, 
com CREA, participo dos eventos e palestras da AETEC, 
para melhorar o meu conhecimento e meu relacionamen-
to profissional. O mercado de trabalho está evoluindo 
lentamente, mas tenho fé que melhore. Agradeço a Deus, 
minha família e a todos que, de alguma forma têm me 
ajudado”. 

A partir da esquerda: Fernandes, Batista, Adão e Adonias
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BOLETIM 

Econômico do Secovi
Acesse o completo Boletim Econômico do Secovi, 
capturando o no QRCode ao lado.

NOTÍCIAS DA AETEC

SETEMBRO
PARCERIA com a Instituto  de Ensino 
IPOG para descontos aos associa-
dos da AETEC e seus  dependentes. 
O IPOG –Instituto de Pós Graduação 
- está presente em todos os estados 
do país. Conta com quase 20 anos de 
experiência em formar grandes profis-
sionais.
CURSO DE ACÚSTICA - Em 14/09 foi 
realizado o curso Parâmetros Acús-
ticos indicados pela Lei NBR 15 575, 
Norma de Desempenho das Edifica-
ções, ministrado pelo Eng. Luiz Anto-
nio Brito, especialista certificado pelo 
SOBRAC, trazendo aos participantes 
um conteúdo de grande valor prático 
e muito explicativo. Foi uma grande 
oportunidade que os associados da 
AETEC  tiveram,  se qualificando em 
relação ao conforto acústico de suas 
obras para  se destacar no mercado 
de trabalho.

O curso teve ainda a presença e apoio  
do diretor da Mútua, Eng. João Bosco 
Nunes Romeiro, que na oportunidade 
apresentou aos presentes, os princi-
pais benefícios da MÚTUA.
47º ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS, 
com o Palestrante Robson Lisboa- 
veja matéria nesta edição.

OUTUBRO
APOIO DA AETEC à campanha Outu-
bro Rosa.
LANÇAMENTO DO APP AETEC Digital.
ENCONTRO – Nosso presidente Ar-
thur Weigand esteve em reunião com 

OS PRINCIPAIS EVENTOS, PARCERIAS E CURSOS REALIZADOS

Presidente do CREA-SP  em 15/10, 
resolvendo diversos assuntos para a 
AETEC. 
ASSOCIADOS DA AETEC participam 
do evento “Rio Branco Profissões + 
Encontro Educa” em 24/10, das 8:30 
às 17:00h, com palestras, oficinas e 
orientação vocacional. Participantes: 
Eng. Químico José Carlos Nunes; Eng. 
Eletricista Cassiano F. Santos Diegues; 
Eng. Mecânico José Peterson Tremon-
te; Eng. Ambiental Carlos Guilherme 
Marchevisk; Eng. Civil Álvaro Sergio 
Barbosa Junior; Oficina de Arquitetu-
ra  Arquiteto Alessandro Malara; Eng. 
de Produção João Salles Neto.
48º ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS, 
em 25/10 teve palestra do CREA-SP 
sobre Fiscalização, com o Eng. Felipe 
Xavier. Veja matéria nesta edição.

NOVEMBRO
CURSO CAU – TABELA DE HONORÁ-
RIOS - Dia 04/11 foi realizado o im-
portante e esclarecedor  curso dedi-
cado ao uso do aplicativo baseado na 
Tabela de Honorários desenvolvida 
pelo CAU/BR para elaboração de orça-
mentos para serviços de Arquitetura e 
Urbanismo. O curso teve a presença 
de profissionais de Arquitetura e Ur-
banismo, que a partir de agora, têm 
mais conhecimento para elaborar um 
orçamento, tão importante no desen-
volvimento de sua atividade profissio-
nal. Todos os que estiveram presentes 
elogiaram muito o curso e esclarece-
ram todas as dúvidas. A Tabela de Ho-
norários é um importante instrumen-
to para cálculo de orçamento de um 
determinado serviço de Arquitetura 
e Urbanismo. É uma maneira simples 
de o profissional fazer uma estimati-
va de preço e ter, ao mesmo tempo, 

conhecimento do que está sendo co-
brado e pago – como impostos e en-
cargos, além do valor do serviço, pro-
priamente dito. Da mesma maneira, é 
válido para clientes e construtoras.

O objetivo deste treinamento foi 
apresentar aos profissionais as fun-
cionalidades do aplicativo. Ao final 
do curso o CAU/SP sorteou dois livros 
aos participantes. A AETEC agradece 
à Arquiteta Karla por ministrar o cur-
so e a presença de todos os partici-
pantes.

DEZEMBRO
ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA, para o bi-
ênio 2020 - 2022  - será realizada em 
10/12 das 9h às 18h na sede da AETEC.

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO 
ANO – Será realizada no dia 14/12/2019, 
às 12h. Adesão R$40,00 adultos maior 
de 12 anos, os menores estão isentos. 
A AETEC contribuirá com a mesma 
quantia para uma ação social, doando 
integralmente o valor total arrecadado 
a uma entidade de benemerência de 
Cotia, devidamente regulamentada. 
Pedimos que façam o mais cedo pos-
sível a adesão para facilitar a monta-
gem do evento, principalmente junto 
ao buffet: secretaria@aetec.org.br ou 
pelo WhatsApp 99552-2581. 

Da esq.:  Alexandre Pasquotto, Prof. Luiz Brito, 
João Bosco, Cassiano Diegues, Domene, André 
e Maurício.

Participantes do Curso Tabela de Honorários.



AGENDA DE SERVIÇOS E PRODUTOS

RESERVE AGORA

MARMORARIA

DECORAÇÃO

MADEIREIRA MARMORARIA

MARCENARIA/MÓVEIS PLANEJADOS 

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 ARQUITETURA/CONSTRUÇÃO

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

ARQUITETURA E URBANISMO

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

MARMORARIA/MARCENARIA 

MARMORARIA

PEDRAS DECORATIVAS I

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ESTR. VELHA DE ITAPEVI Nº 671-PQ NOVA JANDIRA –JANDIRA SP
e-mail: arquitetura@studionascimento.com.br

www.studionascimento.com.br

Projetos Gerais
Acompanhamentos

Construção e Reformas
Gerenciamento

(11) 96348-3371 | 94975-5614 | 4321-9831

Studio

LOCAÇÃO   VENDA MANUTENÇÃO    DEMOLIÇÃO  TERRAPLENAGEM

(11)   4618-1678
(11) 94790-2068

locacao@cdnlocadora.com.br
www.cdnlocadora.com.br

Estrada Velha de Itapevi, 02 Jandira SP.

·  Bancadas  *Churrasqueiras  * Cubas * Escadas
·  Lareiras  * Lavatórios  * Nichos  * Pias
·  Pisos  * Soleiras  * Peças Exclusivas

Rua da Prata, 46 - BARUERI

www.artcoelhomarcenaria.com

Javé Mármores
Marmorariajave

11-3512-4224  11-4625-6822 
marmorariajave@gmail.com

PROJETOS E LICENCIAMENTOS

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

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

Ione Silva -  (11) 9.5969-7943
ionesilva1@hotmail.com

MARMORARIA
MÓVEIS PLANEJADOS
VIDRAÇARIA

MARCENARIA
GESSO
PINTURA

Projectus Decore

Tels.: 11

4201-3366 
4208-3625 
vendas@decorcryl.com.br

Estrada Velha de Itapevi, 4756 – Vale do Sol – BARUERI –SP

DECOR 
CRYL
A arte de 

embelezar 
seu imóvel 

·Mão de Obra Especializada
·Textura Projetada
·Gra�ato, texturização

Fones: (11) 4618-3868 | (11) 9.6229-1244

Estrada Velha de Itapevi,384 - Jandira - SP
marcenariakaison@gmail.com

Móveis Planejados
Maciços e Reformas de 
Móveis em Geral

KAISON 
 MARCENARIA

Madeiras brutas e aparelhadas. 
Porta, Batente, Guarnição, 
Rodape, Lambris, Telhas: 

Romana, Amianto e Portuguesa

MADEIREIRA

P
R

O
EN

Ç
A

Tel.:  4618-6193

Estrada Velha de Itapevi, 396 – Recanto das Flores – Jandira-SP

madeireiraproenca01@terra.com.br

contato@ciruitopedras.com.br
www.circuitodaspedras.com.br 

Estrada Estadual Barueri Itapevi, 408 – Jandira/sp

Tels.: 11-4618-9869 - 1199441-7733

011- 99587-9362
011- 96080-1988

Estrada Velha de Itapevi, 3500 –Jandira/SP

RIDAN Mármores e Granitos
 A ARTE NA SUA CASA

marmorariaridan2@gmail.com

PAGAMENTOS 
EM 6 X S/JUROS 
NO CARTÃO

Nacionais e Importados

PARA ANUNCIAR 
ligue:

99254-9565
ou 

joao@acemais.com.br



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


