
Projeto social de atendimento 
homeopático é realizado na AEAA-MA
Médicos indianos estiveram em Monte Alto para a segunda edição do “Hope for 
Hopeless”, que oferece esperança a portadores de doenças graves e incuráveis
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Momento em que os médicos faziam atendimento a pacientes com doenças consideradas “incuráveis” pela medicina 
ocidental. Grupo de médicos acompanhou todos os atendimentos, como forma de divulgar e ensinar as técnicas no Brasil
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Palavra do Presidente

Nesse mês de junho recebemos 
nas instalações do Centro de Trei-
namento do CREA-SP o projeto 
“Hope for Hopeless”, dos médicos 
monte-altenses Dr. José Jesus Ca-
margo Victório e Mara Rosalino, 
em parceria com os médicos india-
nos Dr. Avtar e Dr. Manroop Mavi.

O nome em inglês, numa tra-
dução liver, quer dizer “Esperan-
ça para quem já não 
tem mais esperança”. 
E assim foi mais uma 
prestação de serviços 
de nossa Associação 
para a comunidade.

Recebemos em 
nossa sede dezenas 
de pacientes com 
problemas de hipera-
tividade, depressão, 
câncer, diabetes e 
muitas obras doen-
ças consideradas pela medicina 
ocidental como “incuráveis”. Mas, 
de acordo com os médicos do pro-
jeto, perfeitamente tratáveis e até 
curáveis. 

É digno de nota observar a ca-
pacidade de diagnóstico desses 
profissionais. Num dos casos que 
presenciei, o paciente se apresen-
tou a eles e se reconheceram, sa-
bendo se tratar de caso já conheci-
do. E, durante os instantes em que 
o paciente se dirigia para o local 
de atendimento, eles o mandaram 
parar, dizendo:

— Pronto, não precisa consul-
tar.  Já temos o seu diagnóstico e o 
seu remédio!

E assim aquela pessoa foi trata-
da e saiu do Centro de Treinamen-

Um projeto para quem 
já não tem mais esperança

“Nossa participação no 
projeto foi de fundamental 

importância, em mais 
uma ação de engenheiros, 

arquitetos e agrônomos 
em torno de projetos 

sociais, que trazem alento 
aos cidadãos que mais 

precisam em nossa cidade 
e região.”

to do CREA-SP com uma nova es-
perança em sua vida. 

Casos curiosos como esse são 
comuns no dia-a-dia desses mé-
dicos tão singulares, que utilizam 
métodos alternativos à nossa co-
nhecida medicina tradicional. 

Da mesma forma, sentimos que 
a nossa participação no projeto foi 
de fundamental importância, em 

mais uma ação des-
te grupo de enge-
nheiros, arquitetos 
e agrônomos em 
torno de projetos 
sociais, que trazem 
alento aos cidadãos 
que mais precisam 
em nossa cidade e 
região. 

Não é raro es-
tarmos ocupados 
em projetos com a 

APAE Monte Alto, com grupos e 
outras entidades da sociedade ci-
vil organizada, sempre buscando 
oferecer nossa contribuição para a 
comunidade. Seja ela em forma de 
trabalho, seja ela em forma de co-
laboração com a cessão do local e 
da infraestrutura para a realização 
dos projetos. 

De qualquer forma, ponto para 
os profissionais da AEAA-MA!
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RIBEIRÃO PRETO RECEBE ENCERRAMENTO DE 3ª ETAPA 
DO COLÉGIO REGIONAL DE INSPETORES DO CREA-SP

O CREA-SP realizou na noite de 10 de 
de maio, nas dependências da Associa-
ção de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Ribeirão Preto – AEAARP, em 
Ribeirão Preto, a terceira reunião do ano 
do Colégio Regional de Inspetores, como 
parte do programa preparatório para 
o Colégio Estadual de Inspetores, que 
acontecerá em agosto. 

O objetivo do evento foi apresentar 
os resultados da terceira ação de fisca-
lização realizada pela Força-Tarefa do 
Conselho em 2019, de 18 a 22 de março, 
abrangendo municípios das 3ª e 10ª Re-
giões Administrativas do CREA-SP, com 
sedes em Ribeirão Preto e Araraquara 
respectivamente. 

O Colégio de Inspetores é o fórum 
permanente composto pelos inspetores 
e pelo Presidente do CREA-SP para auxi-
liar, discutir e propor diretrizes para a fis-
calização do Conselho. 

Um dos objetivos das suas reuni-
ões é o de promover a valorização dos 
profissionais do Sistema Confea/CREA 
como agentes transformadores no de-
senvolvimento sustentável dos muni-
cípios.

 Para o primeiro semestre de 2019 
o CREA-SP definiu como foco de sua 
fiscalização as condições do exercício 
profissional em diversas áreas de mine-
ração, águas subterrâneas, barragens de 
contenção e hidrelétricas, indústrias de 
todos os segmentos (principalmente as 
vinculadas aos setores de petróleo, ali-
mento, química, farmacêutica, borracha, 
cerâmica, bebida e agroindústria). 

Alem dessas, também foram incluídas 
as chamadas “obras de arte da engenha-
ria” (pontes, passarelas, túneis e viadutos) 
– além de estabelecimentos hospitalares, 
a exemplo de anos anteriores.

Destacando a excelência dos resul-

Cerca de 300 inspetores e outros profissionais participaram da terceira reunião do CRI em 2019
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tados da força-tarefa logo nos primeiros 
encontros regionais, o presidente do 
CREA-SP, Vinícius Marchese, elogiou ini-
ciativas que caminham na mesma dire-
ção, como a da Associação de Ribeirão 
Preto, que “reuniu 34 prefeitos da região 
para discutir soluções da Engenharia e da 
Agronomia para a alavancagem do de-
senvolvimento brasileiro”. 

“Atitudes como essa – lembrou o pre-
sidente do CREA-SP – nos fazem refletir 
sobre como nos recuperar do atraso nas 

obras de infraestrutura”. 
“Essa recuperação – disse Vinicius – só 

poderá acontecer por meio da Engenha-
ria. E é hora de nos perguntarmos: esta-
mos preparados para esse momento”?

Estiveram presentes no evento, além 
do presidente da Associação dos En-
genheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Monte Alto e Conselheiro do CREA-SP, 
Francisco Innocencio Pereira, vários dire-
tores da entidade e também inspetores 
da cidade.

Os inspetores Ronaldo Ravazzi, de Fernando Prestes, Marcelo Bacalini, Marcos V. Bigolotti, Éder Pavão, Anto-
nio Jesus Peroni, Lucas Pecorari, o delegado Luiz Carlos Padovani e Claudinei Ianilli, de Monte Alto
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ADILSON PEREIRA DIAS .....................................02/05 .....................ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 
JOÃO AUGUSTO PICOLO....................................03/05 .....................TECNÓLOGO EM ELETRICIDADE
PAULA GODOY TRABUCO ..................................05/05 .....................ARQUITETA
EDVALDO FERREIRA JUNIOR ............................05/05 .....................ENG. CIVIL 
RODRIGO PEREIRA DE LIMA .............................09/05 .....................ENG. CIVIL
SAMUEL ROSSI .......................................................09/05 .....................ENG. CIVIL
JEAN CARLOS COLA DA SILVA .........................10/05 .....................ENG. MECANICO/PRODUÇÃO 
JOÃO MIGUEL M. SOARES .................................10/05 .....................ENG. MECÂNICO 
LETÍCIA BEATRIZ BRANCO .................................14/05 .....................ARQUITETA
CLEITON RICARDO RODRIGUES ......................13/05 .....................ENG. QUÍMICO
MARCOS R. CASSAVARO ....................................14/05 .....................TECNICO EM AGROPECUARIA
ORLANDO G. DE BARROS ..................................16/05 .....................TEC. EDIFICAÇÕES
MARCOS ANTONIO CAPRIO .............................19/05 .....................ENG. CIVIL
GILBERTO DA ROCHA LEÃO .............................20/05 .....................ENG. AGRÔNOMO
JOSÉ SAMUEL DE GRANDE ...............................21/05 .....................TECNICO EM AGROPECUARIA
ANA CAROLINA BRAGA ......................................22/05 .....................ENG. AMBIENTAL
RUBENS BENEDITO DA SILVA ...........................23/05 .....................TECNICO EM ELETROTECNICA
RODRIGO FREDI .....................................................26/05 .....................ENG. DE PRODUÇÃO
ALESSANDRA RAMOS .........................................27/05 .....................ARQUITETA E URBANISTA
SIGUEO SASAKI ......................................................28/05 .....................ENG. AGRÔNOMO
JAIR DURAN ............................................................29/05 .....................ENG. CIVIL

A ASSOCIAÇÃO PARABENIZA OS ANIVERSARIANTES DE MAIO E JUNHO

EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS RECEBE REPASSE 
DO LIONS CLUBE PARA PROJETO DE EQUOTERAPIA DA APAE
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Representantes da AEAA-MA e do Lions Clube no momento da entrega do cheque

Na manhã do dia 17 de maio estive-
ram reunidos na sede do Lions Clube de 
Monte Alto representantes da Associa-
ção dos Engenheiros, Arquitetos e Agrô-
nomos de Monte Alto para receber o 
cheque referente ao pagamento do pro-
jeto de engenharia desenvolvido para o 
Centro de Equoterapia da APAE. 

O recurso é referente ao Fundo de 
Subsídios do Lions Internacional e foi 
entregue pelo presidente do Lions local, 
Donizete Moreli ao tesoureiro da AEAA-
-MA, Eng. Mecânico Éder Pavão.

Estiveram presentes no ato, o colabo-
rador da AEAA-MA, Paulo Fumes, o ca-
sal presidente do Lions Clube de Monte 
Alto, Rita e Donizete Moreli, o tesoureiro 
da AEAA-MA, Éder Pavão, a coordena-
dora do projeto, Cleunice de Lourdes 
Barcelos e os membros da equipe res-
ponsável pelo desenvolvimento do pro-
jeto de engenharia, o Eng. Civil Marcos 
V. Bigolotti, o Eng. Civil Sidney Monteiro 
Matsueda e a Arquiteta Ana Beatriz Mi-
quelutti de Oliveira.

JOSE ROGERTO GELIO ........................................30/05 .....................ENG. MECÂNICO 
MARCUS VINICIUS BUZETO ..............................30/05 .....................ARQUITETO E URBANISTA 
ROBERTO CARLOS R. CASTRO .........................30/05 .....................ENG. MECÂNICO 
VICENTE MALZONI NETTO ................................30/05 .....................ENG. CIVIL E TEC. TRABALHO
FÁBIO LUIS LANFREDI  ........................................31/05 .....................ENG. METALÚRGICO DE PRODUÇÃO 
TADEU RONCATO ..................................................06/06 .....................ENG. AGRIMENSOR
DANILO RAFAEL FELIPE ......................................10/06 .....................ENG. ELETR., SEG TRAB. E AMBIENTAL 
FLÁVIO ANTONIO GARATTINI ..........................12/06 .....................ENG. AMBIENTAL
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA .....................14/06 .....................ENG. CIVIL 
JULIANA BARBIERE LANFREDI .........................15/06 .....................ENG. QUÍMICA 
JULIAN ULIAN MARTINS ....................................18/06 .....................ENG. CONTROLE DE AUTOMAÇÃO
CELSO LUIZ MIQUELUTI .....................................20/06 .....................ENG. MECÂNICO 
ANDERSON LUIZ PEREIRA .................................20/06 .....................TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
ANTONIO CARLOS FIORANI ..............................21/06 .....................ENGENHEIRO MECANICO
SAMUEL BACALINI ...............................................20/06 .....................TEC. ELETRONICA
RODRIGO CESAR  MOMESSO ...........................21/06 .....................ENG. PRODUÇÃO
THIAGO MIRANDA SILVA LIMA ........................24/06 .....................ENG. MECÂNICO 
WILSON DE OLIVEIRA ..........................................26/06 .....................TÉCNICO  EM ELETROTECNICA
ROBSON J. DE LIMA DAVID ...............................27/06 .....................ARQUITETO
LUÍS FERNANDO NAVARRO ..............................29/06 .....................ENG. ELETRICISTA 
RENATO JOSÉ M. BRAGA ....................................30/06 .....................ENG. QUÍMICO
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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 1.610/18
VALOR

FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 8.000,00 85,96

2 De 8.000,01 até 15.000,00 150,44

3 Acima de 15.000,00 226,50

TABELA B

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

e anexo da Decisão Plenária (PL) nº 1.610/18

VALOR
ITEM DA 

ART

FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 200,00 1,67

2 De 200,01 até 300,00 3,39

3 De 300,01 até 500,00 5,05

4 De 500,01 até 1.000,00 8,46

5 De 1.000,01 até 2.000,00 13,60

6 De 2.000,01 até 3.000,00 20,39

7 De 3.000,01 até 4.000,00 27,35

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 2019
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A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Monte Alto em parceria com a Etec 
Alcides Cestari promoveu no dia 29 de abril, no au-
ditório da Etec, mais uma esclarecedora palestra 
sobre o eSocial, com o Engenheiro de Segurança 
do Trabalho Ricardo de Azevedo Contin.

 “Fomentar o conhecimento e dar oportunida-
des de atualização para os profissionais do siste-
ma Confea/CREA é um dos principais objetivos da 
parceria entre a AEAA-MA e o CREA-SP”, explica o 
presidente da Associação, Eng. Químico e de Segu-
rança do Trabalho, Francisco Innocencio Pereira.

Para o palestrante Ricardo Contin, a implanta-
ção do eSocial tem aberto um vasto campo de tra-
balho para a Engenharia de Segurança do Trabalho. 
“Existem capacitações que são obrigatórias dentro 
do eSocial e os técnicos em Segurança também es-
tão habilitados para desenvolver este trabalho”.

Cerca de 50 pessoas entre profissionais do sis-
tema Confea/CREA e estudantes compareceram no 
evento.

eSOCIAL É TEMA DE PALESTRA EM PARCERIA COM A ETEC

MAIO/JUNHO 2019    5

O presidente da AEAA Eng. Francisco  Innocencio Pereira e o 
palestrante Eng. Ricardo Contin
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ETEC ALCIDES CESTARI REALIZA  SEMANA PAULO FREIRE
No dia 6 de maio foi noite de Utilidade 

Pública com a Semana Paulo Freire e a Pa-
lestra Técnica Integradora sobre noções 
de Primeiros Socorros, no Auditório do 
Centro de Treinamento do CREA-SP para 
o Curso Técnico em Segurança do Traba-
lho com a professora Thais Madrona dos 
Santos. Cerca de 60 alunos tiveram expli-
cações teóricas e também demonstra-
ções práticas de primeiros socorros.

Já os alunos dos cursos Técnico em 
Administração e Técnico em Comércio 
assistiram à palestra da Profª Drª Maria 
Benincasa Vidotti sobre Fontes de Fi-
nanciamento para Empresas – BNEDS/
SEBRAE. Aproximadamente 100 alunos 
acompanharam a explanação. 

Na quarta-feira, dia 8, aconteceu a 
Palestra Técnica sobre a importância do 
Equipamento de Proteção Individual e 
Coletivo com o TST Francisco Leitão para 
o Curso Técnico de Segurança do Traba-
lho e para os Cursos Técnicos de Admi-
nistração e Comércio a palestrante foi a 
professora Marita, que explanou sobre 
o eSocial. Novamente os auditórios do 
Centro de Treinamento ficaram lotados, 
cumprindo assim seu objetivo, que é fo-
mentar o conhecimento e fornecer fer-
ramentas para o aperfeiçoamento dos 
profissionais.

6  MAIO/JUNHO 2019
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Equipe da ETEC juntamente ao presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Monte 
Alto, Francisco Innocencio Pereira. Nas demais fotos, as palestras que integraram a Semana Paulo Freire
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PALESTRA SOBRE NR 15 ESCLARECE DÚVIDAS 
SOBRE ACIDENTES DO TRABALHO NA ENGENHARIA

No último dia 27 de maio aconteceu 
no auditório da Etec Alcides Cestari uma 
palestra sobre a NR 15 “Atividades e Ope-
rações Insalubres e Métodos e Técnicas 
nas Medições em Ambiente de Trabalho”, 
promovida pela AEAA-MA com o apoio 
do CREA-SP. 

O palestrante, Engenheiro de Segu-
rança do Trabalho Ricardo de Azevedo 
Contin, discorreu sobre a extensa norma 
de segurança e esclareceu as dúvidas dos 
profissionais e estudantes presentes. 

Alunos do curso de Técnico em Segu-
rança do Trabalho da Etec Alcides Cestari, 
assim como os profissionais do sistema 
Confea/CREA que estiveram presentes, 
tiveram a oportunidade de conhecer as 
técnicas de avaliações qualitativas e tam-
bém as técnicas de avaliações quantita-
tivas com uso de aparelhos de avaliação 
ambiental, todos com laudos de labo-
ratórios que atestam a idoneidade dos 
equipamentos apresentados pelo pales-
trante.

“Esta norma é uma das mais extensas 
e sendo assim, falamos rapidamente so-
bre os conceitos mais importantes, de-
talhando cada um deles, assim como as 
atividades insalubres, os EPC´s e os EPI´s 
relacionados aos riscos discutidos. Várias 
outras palestras podem ser proferidas 
sobre este tema e ainda assim teremos 
muito o que falar”, explica o engenheiro 
palestrante.

Segundo o presidente da Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrôno-
mos de Monte Alto, o Engenheiro Quími-
co e de Segurança do Trabalho Francisco 
Innocencio Pereira, outras palestras so-
bre Segurança do Trabalho estão sendo 
estudadas e já programadas para os pró-
ximos meses dentro da parceria com a 
Etec e apoio do CREA-SP.

Engenheiro de Segurança no Trabalho, Ricardo de Azevedo Contim, no momento de sua palestra
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Público presente na palestra sobre NR15, que trata das atividades insalubres
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CENTRO DE TREINAMENTO DO CREA-SP RECEBE 
2º HOPE FOR HOPELESS

Nos dias 10, 11 e 12 de junho, médicos 
homeopatas indianos estiveram aten-
dendo pacientes carentes com doenças 
crônicas e incuráveis no Centro de Trei-
namento do CREA-SP. 

O “Hope for Hopeless” é um proje-
to para semear a homeopatia em lo-
cais longínquos e isolados para que 
ela renasça com todo o seu esplendor, 
atendendo gratuitamente pacientes ca-
rentes com quadros de diabetes, hiper-
tensão, TDAH (Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade), autismo e 
até mesmo câncer. 

Pelo segundo ano consecutivo o pro-
jeto aconteceu em Monte Alto, sendo a 
única cidade no mundo fora da Índia a 
receber este projeto. 

O evento foi promovido pela Right 
Homeopathy e AMRH (Associação Dr. 
Mavi´s Movement of Right Homeopathy) 
através dos médicos homeopatas indianos 
Dr. Avtar Mavi e Dr. Manroop Mavi e pelos 
médicos brasileiros Dra. Mara Silvia Rosali-
no e Dr. José Jesus de Camargo Victório.
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Na foto do topo da página, grupo de médicos e convidados na abertura do “2º Hope for Hopeless”; logo 
abaixo, os médicos Avtar Mavi (à direita) e Manroop Mavi (à esquerda). Na foto abaixo, o Dr. José Jesus 
Camargo Victório


