
Associação presente no 
Turismo de Monte Alto

Com projetos de destaque no cenário social e comunitário, entidade marca 
sua presença através do trabalho e da inovação de seus profissionais
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Palavra do Presidente

Não é de hoje que se fala em Tu-
rismo em Monte Alto. Há mais de 
três décadas assistimos os governos 
municipais trabalharem para imple-
mentar na cidade essa nova e pro-
missora indústria do passeio e do en-
tretenimento. 

No entanto, uma nova era para a 
cidade começou quando o Governo 
Estadual promulgou a Lei Comple-
mentar Nº 1,261, de 29 
de abril de 2015, que 
estabelecia condições 
e requisitos para a clas-
sificação de Estâncias 
Turísticas e criava uma 
nova categoria de ci-
dade: os Municípios de 
Interesse Turístico-MIT. 

Começava aí uma 
corrida entre centenas 
de cidades em busca 
do Santo Graal para 
suas economias cansa-
das e sem perspectiva. 
Uma oportunidade de 
ingressar no seleto time de cidades 
paulistas que passariam a receber 
anualmente verbas para investimen-
tos em infraestrutura turística.

A “Cidade do Sonho” acordou di-
ferente numa quarta-feira, dia 10 de 
maio de 2017. Na noite anterior a ci-
dade tinha se tornado MIT pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 258/2017, 
na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo. 

A partir daí, deu-se início a um 
processo novo de movimentação na 
cidade. Agora, como nunca antes, 

a cidade tinha realmente que fazer 
planos—para que eles fossem reali-
zados na prática.

A verba de 2017 desse programa 
estadual foi dividida em dois proje-
tos: a sinalização turística e a cons-
trução de um palco, modelo concha 
acústica, que será construído no Cen-
tro Cívico Dr. Elias Bahdur. 

É aí que a AEAA-MA marcou seu 
território, quando fo-
-mos convidados a 
planejar e apresentar 
o projeto da concha 
acústica. E assim foi: 
marcamos nossa pre-
sença nessa história 
com chave de ouro. 

De maneira iné-
dita, fomos alçados 
a uma condição de 
destaque no Turismo 
de Monte Alto. E é 
assim que devemos 
continuar, conheci-
dos sempre pelo pro-

fissionalismo e inovação de nossos 
associados. E contribuindo para o 
progresso de nosso município, agora 
de Interesse Turístico. 

Uma nova fonte de emprego
e renda para a cidade

“Marcamos território 
no Turismo de Monte 

Alto através do 
profisssionalismo e 

inovação dos nossos 
associados. 

E é assim que 
devemos continuar, 
contribuindo para o 
progresso de nosso 

município.”
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ESPAÇO CREA
CREA-SP vai fortalecer associações de profissionais

O Crea-SP realizou dia 4 de abril, 
no auditório da Sede Angélica, sua 
sétima reunião do Colégio de Enti-
dades de Classe (CDER-SP). Segun-
do o Presidente do Crea-SP, “o Colé-
gio de Entidades de Classe paulista 
é uma das experiências mais bem-
-sucedidas da nossa gestão, por-
que é nas centenas de associações 
de profissionais de Engenharia e 
Agronomia espalhadas pelo Estado 
que nascem as demandas técnicas 
e políticas que convergem para o 
bem-estar da sociedade”.

Na ocasião, o engenheiro Fran-
cisco Innocnecio Pereira, presiden-
te da AEAA-MA, representando a 
entidade de Monte Alto. 

O evento serviu também para 
abrir os trabalhos dos treze comi-
tês criados para discutir os mais 
diversos assuntos da Engenharia e 
da Agronomia e, ao mesmo tempo, 
propor novas ações de fiscalização 
do exercício profissional e de valo-
rização do Sistema Confea/Crea. 

O Crea-SP criou o CDER em 
2010, mas o projeto esteve pratica-
mente inativo entre 2012 e 2015. A 
retomada ocorreu no ano passado, 
quando o presidente do conselho, 
Eng. Vinicius Marchese Marinelli, 
determinou o seu desarquivamen-
to. A decisão de de uma plenária 
aprovou a criação do fórum consul-
tivo em São Paulo.

Fo
to

s: 
 C

RE
A-

SP

Na foto ao alto,  mesa diretora da reunião do CREA-SP sob a presidência de Vinicius Marchese. Abaixo, os par-
ticipantes da reunião e, abaixo, momentos das reuniões de comitês

Texto e fotos: CREA-SP
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TABELA A

OBRA OU SERVIÇO
Art. 2º § 1º da Resolução nº 1.067/15

e anexo da Decisão Plenária (PL) nº 1.759/17
VALOR

FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 8.000,00 82,94

2 De 8.000,01 até 15.000,00 145,15

3 Acima de 15.000,00 218,54

TABELA B

OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA
Art. 2º § 1º da Resolução nº 1.067/15

e anexo da Decisão Plenária (PL) nº 1.759/17

VALOR
ITEM DA 

ART

FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 200,00 1,61

2 De 200,01 até 300,00 3,27

3 De 300,01 até 500,00 4,87

4 De 500,01 até 1.000,00 8,16

5 De 1.000,01 até 2.000,00 13,12

6 De 2.000,01 até 3.000,00 19,67

7 De 3.000,01 até 4.000,00 26,39

8 Acima de 4.000,00 Tabela A

0800 171811  •  www.creasp.org.br
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

do Estado de São Paulo

TABELA DE ART 2018

Im
ag

em
: F

re
ep

ik

AS PROFISSÕES HOMENAGEDAS
EM MARÇO E ABRIL

DIA 26 DE MARÇO
DIA DO CONSTRUTOR

DIA 10 DE ABRIL
DIA DA ENGENHARIA MILITAR
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SUBMARINO BRASILEIRO RIACHUELO TEM MONTAGEM 
INICIADA PELA MARINHA, NO RIO DE JANEIRO

Submarino francês Scorpene, que servirá de modelo para o novo projeto da Marinha Brasileira

ASSOCIE-SE!

Faça parte desse time de 
profissionais, com atuali-
zação e contatos em toda 

a região!

TEL.: (16) 3241-2526
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O evento, realizado no Complexo 
Naval de Itaguaí, na região 
metropolitana do Rio, foi exaltado 
tanto por Temer quanto pela 
Marinha como mais um passo do 
país em prol do desenvolvimento 
militar e científico.

“O Prosub é peça chave não 
apenas em nossa política de defesa, 
mas também em nossa estratégia 
de desenvolvimento científico e 
tecnológico. Estamos construindo 
mais um capítulo em defesa da 
soberania nacional”, afirmou Temer.

Já o comandante da Marinha 
do Brasil, Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, relembrou que o projeto 
– já teve gastos estimados em R$ 
16,4 bilhões desde 2009 – sofreu 
ao longo do percurso com cortes 
de recursos orçamentários e isso 
influiu para atrasos.

“Nos atrasos tivemos dois 
aspectos, o orçamentário, que 
todos da esfera federal tiveram, e o 
técnico, envolvidos com o modelo, 

que é mais comprido que o francês. 
O almirante brasileiro comentou 

que o país está recuperando a 
sua capacidade de construção 
de submarinos. O primeiro será 
incorporado à frota em 2019 e, até 
2023, um por ano. 

Além dos quatro modelos da 
Classe Riachuelo, o projeto do 
submarino nuclear segue em 
andamento, previsto para ser 
concluído em 2029.

Uma cerimônia com 
autoridades do Brasil, 
incluindo o presidente 
Michel Temer (MDB), 
marcou o início da 
montagem final dos quatro 
submarinos convencionais 
da Classe Riachuelo, 
construídos pelo Programa 
de Desenvolvimento de 
Submarinos (Prosub), no 
Rio de Janeiro 



AEAA-MA EM NOTÍCIAS6   ABRIL DE 2018

A AEAA-MA PARABENIZA OS ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE

ANTONIO JESUS PERONI .......................24/03/1971 ............... ENG. AGRÔNOMO
CARLOS DE JESUS ALVES ABRANTES 30/03/1978 ............... ENG. MECANICO
JAQUELINE F. DELLA VICHIA .................13/03/1992 ............... ENG. AGRONOMO
JOSÉ ROBERTO QUEIROZ ......................21/03/1972 ............... ENG. MECÂNICO
MARCIO HENRIQUE PEREIRA ...............15/03/1965 ............... ENG. AGRIMENSOR
NEWTONS BORGES ..................................08/03/1935 ............... ENG. MECÂNICO 
RENATA RAMOS .........................................21/03/1971 ............... ENG. CIVIL 
SIDNEY MONTEIRO MATSUEDA ..........17/03/1985 ............... ENGENHEIRO CIVIL
VANDA MARIA C.M. FERREIRA  ............11/03/1952 ............... ENG. CIVIL

MARÇO ABRIL

ASSOCIAÇÃO PARTICIPA DE 
“PROGRAMA MONTE ALTO AQUI TEM TURISMO”

O presidente da Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos 
de Monte Alto, Francisco Innocencio Pe-
reira, esteve participando em dezembro 
do lançamento do Programa Monte Alto 
Turismo, realizado pela Prefeitura Munici-
pal em parceria com o Sebrae.

“Temos que nos preparar para um 
futuro de mais atividade econômica e 
de geração de renda”, disse na ocasião  
o consultor Leonardo Persi, do Sebrae, 
que falou sobre Turismo aos presentes. 
“Melhorando o desempenho das em-
presas e entidades, teremos um melhor 
desempenho da cidade como um todo 
nesse nicho que hoje é muito concorri-
do”, acrescentou. 

Essa iniciativa integra o “Programa 
Monte Alto Aqui Tem Turismo-Promatur”, 
da secretaria de Indústria, Comércio, 
Turismo e Marketing, da Prefeitura. As 
empresas e entidades participantes da 
capacitação do Sebrae já estarão aptas a 
integrar o Promatur, receber o Selo do Tu-
rismo e receber divulgação gratuita nas 
comunicações do programa. 

A AEAA-MA tem participado ati-
vamente das atividades do Turismo de 
Monte Alto, sendo a principal responsá-
vel pelo projeto da concha acústica, que 
será construída em 2018 no Centro Cívi-
co e Cultural Dr. Elias Bahdur.
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Atrativos turísticos da cidade: acima, Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus e, abaixo, Museu de Paleontologia

ANDRÉ LUÍS MOREIRA DE OLIVEIRA ................... 29/04/1974 ............ENG. MEC. e SEG. DO TRABALHO
EDUARDO BORGES APARICIO SILVA ................... 11/04/1974 ............ENG . PROD. MECÂNICA
MAICO TENÓRIO DE VASCONCELOS  .................. 05/04/1981 ............ENG. AGRÔNOMO
MARCIO ROGÉRIO MARQUES DA SILVA ............ 16/04/1984 ............TEC. MECÂNICA 
RODRIGO TENÓRIO DE VASCONCELOS ............. 09/04/1977 ............ENG. AGRÔNOMO
SÉRGIO DANIEL SUDANO ........................................ 26/04/1948 ............ENG. CIVIL 
THIAGO FERNANDES ZANELLATO ....................... 06/04/1987 ............ENG. QUÍMICO
VALTER LUIS NAPOLITANO ...................................... 21/04/1950 ............ENG. AGRONOMO
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As gigantes janelas para o mar, pis-
cinas e saunas já não são novidades en-
tre os superluxuosos empreendimentos 
imobiliários que ocupam a exclusiva cos-
ta de Miami. 

Para seduzir o exigente público que 
pode pagar por uma unidade nos arra-
nha-céus, projetos com serviços mais ex-
cêntricos são a aposta.

Por isso, a Porsche Design Tower, de 
60 andares, é o projeto que atrai mais 
olhares neste ano na Flórida. Os imó-
veis contam com piscinas nas varandas 
que emitem correntes contra as quais se 
pode nadar, com esplêndidas vistas para 
a baía de Miami. 

Mas o que chama mais a atenção na 
majestosa construção são os três eleva-
dores de US$ 40 milhões que levam os 
carros aos apartamentos e os deixam nas 
salas de estar dos moradores.

 Os três elevadores de vidro para 
carros habitam o coração do comple-
xo. Estacionamento automatizados não 
são novidade, mas este é o primeiro ele-

ASSINADO POR MONTADORA, EDIFÍCIO EM MIAMI 
TEM ELEVADOR PARA ESTACIONAR CARRO NA SALA

vador residencial onde o morador pode 
ficar em seu veículo até chegar a sua re-
sidência.

Desenhada pela empresa Sieger Suá-
rez e comercializada pela BRG Internatio-
nal, a Porsche Design Tower está na des-
lumbrante Sunny Isles. Os apartamentos 
variam de 443 m² a 880 m², além de co-
berturas com 1.350 m². Há unidades por 
mais de US$ 30 milhões.

Luxo em alta no Brasil

Com grande parte das unidades já 
vendidas, a expectativa é ter compra-
dores brasileiros para os apartamen-
tos ainda disponíveis. 

Há razões para isso: enquanto a maio-
ria dos segmentos apresenta dados nada 
animadores, o mercado de luxo parece 
ter motivos para comemorar no país. 
Segundo estudo da MCF Consultoria, o 
segmento Premium cresceu 9% em 2016 
por aqui.

Isso comprova que a crise, no luxo, 

pode até existir, mas tem outras propor-
ções em comparação com o resto da eco-
nomia. Enquanto o PIB brasileiro sofreu 
retração de 3,6%, em 2016, o de mercado 
de luxo cresceu 9%, para R$ 33,9 bilhões, 
de acordo com o mesmo estudo. Ainda, 
63% dos 99 executivos entrevistados de 
grandes marcas do segmento estão oti-
mistas com 2017.

Sobre a BRG 

A BRG International, é uma imobiliária 
multidisciplinar que oferece serviço de 
assessoria e solução a assuntos relativos 
a compra e venda de imóveis, gestão de 
obras, arquitetura e design de interiores. 

Fundada pelo brasileiro Matias Alem, 
broker e arquiteto, a BRG atende um por-
tfólio exclusivo de clientes, gerenciando 
residências de luxo e imóveis comerciais 
em regiões selecionadas de Miami, como 
Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Bay 
Harbor Island, Sunny Isles, Downtown 
Miami e Brickell.
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ASSOCIAÇÃO PARTICIPA DE ENCONTRO DE LÍDERES 
REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA

Encontro reuniu 800 lideran-
ças do Sistema em Brasília

Aconteceu entre os dias 21 e 23 de 
fevereiro o VII Encontro de Líderes Re-
presentantes do Sistema Confea/Crea e 
Mútua, no Centro Internacional de Con-
venções do Brasil, em Brasília - DF. 

Cerca de 800 lideranças do Sistema 
estiveram reunidas para definição de co-
ordenadores e do plano de trabalho para 
o ano de 2018 dos fóruns consultivos do 
Sistema. 

O Crea-SP marcou presença no even-
to com uma delegação de cerca de 80 
participantes. Esteve incluído nessa co-
mitiva o presidente da AEAA-MA, enge-
nheiro Francisco Inoccencio Pereira. 

“Esse é um dos principais eventos do 
ano em nossa missão de representar a 
classe de profissionais ligados à enge-
nharia, agronomia e ciências correlatas”, 
afirmou Pereira.

O evento abriu a agenda nacional de 
trabalho do Sistema e atende à Lei nº 
5.194/66, que prevê a realização de ao 
menos uma reunião anual dos represen-
tantes dos Conselhos Federal e Regio-
nais, a fim de estudarem e estabelecerem 
providências que assegurem ou aperfei-
çoem a aplicação da referida Lei. 

A programação incluiu reuniões dos 
Fóruns Consultivos (Presidentes dos 
Creas, Representantes das Entidades Na-
cionais, Coordenadores das Câmaras Es-
pecializadas dos Creas e Coordenadores 
das Comissões de Ética dos Creas) e dos 
Representantes dos Colégios de Entida-
des Regionais - CDERs e das Entidades 
Precursoras. 

Os coordenadores das Comissões de 
Educação e Atribuição dos Creas - CEAP 
também estiveram reunidos para discutir 
uma proposta de novo texto e sugestão 
de nova Tabela de Títulos e para a apre-
sentação e funcionamento do Colégio de 
Instituições de Ensino.

Na foto do topo da página, os representantes do estado de São Paulo no evento; logo abaixo, o engenheiro 
Francisco Innoccencio Pereira com colegas e, abaixo, plenária do VII Encontro de Líderes
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