
AEAA-MA participa da Semana Oficial 
da Engenharia e Agronomia em Palmas

Equipe de Monte Alto integrou delegação do estado de São Paulo, que contou
com mais de uma centena de profissionais e técnicos
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Foto panorâmica dos profissionais paulistas que participaram do evento em Palmas, no estado do Tocantins
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Palavra do Presidente

Durante o mês de setembro, a 
engenharia e agronomia brasilei-
ras se reuniram em Palmas, no To-
cantins, para discutir o seu papel 
na sociedade brasileira e as formas 
de contribuir para o desenvolvi-
mento do país, em todos os seus 
sentidos. 

Uma das principais discussões 
nos painéis de debates foi: “O pa-
pel da Engenharia, da 
Agronomia e das Ge-
ociências na utiliza-
ção e aproveitamento 
dos recursos naturais 
com sustentabilida-
de”. O texto referen-
cial a esse debate foi 
produzido por Darc 
Costa, engenheiro 
formado pela Pontifí-
cia Universidade Ca-
tólica (PUC/RJ) e pro-
fessor da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).

Segundo Costa, “às portas do 
início da terceira década do século 
XXI, temos a necessidade de traba-
lhar com um modelo de desenvol-
vimento econômico que atenda 
aos critérios de sustentabilidade 
nas suas três dimensões: a dimen-
são econômica, a dimensão social 
e a dimensão tecnológica”. 

A fórmula para atender a esses 
critérios é o estímulo à pesquisa 
e inovação tecnológica. E, daqui 
de Monte Alto, podemos comple-
mentar essa sentença: devemos 
modernizar a engenharia e agro-
nomia. 

É necessário dotar nossos enge-
nheiros e agrônomos com novas 

Os atributos que os novos 
profissionais devem ter 

“É necessário dotar 
nossos engenheiros 
e agrônomos com 
novas habilidades, 

que cada vez mais se 
fazem necessárias no 

mercado global.“

habilidades, que cada vez mais 
se fazem necessárias no mercado 
global. 

O dinamismo nas mudanças 
que a tecnologia aporta tem leva-
do a uma obsolescência crescente 
do conhecimento. Além disso, é 
necessário dotar esses profissio-
nais de uma visão holística, onde 
se valorize a liderança, a capacida-

de de gestão e co-
municação, dando 
a eles condições de 
exercerem ativida-
des multidisciplina-
res, metodológicas 
e sistêmicas. 

Em resumo, edu-
car um engenheiro 
ou agronômo para 
as próximas déca-
das será dar ao nos-
so país destaque no 

cenário mundial. Para tanto, de-
vemos dotá-lo do conhecimento 
para usar os recursos naturais e 
equilibrar adequadamente o bi-
nômio especialista/generalista, 
atendendo sempre todos os lados 
das questões—e não somente o 
econômico. É hora de mudança. 
Vamos à ela.
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AEAA-MA PARTICIPA DE ENCONTRO DA 76ª SOEA – SEMANA 
OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Saneamento básico, geração e distri-
buição de energia elétrica, infraestrutura, 
rastreabilidade e certificação, produção 
agrícola sustentável, gestão pública, ino-
vação, ética e ensino são alguns dos as-
suntos que foram debatidos durante da 
76ª Semana Oficial da Engenharia e da 
Agronomia – SOEA, que, neste ano, acon-
teceu entre 16 e 19 de setembro em Pal-
mas, capital de Tocantins. 

O tema geral do evento foi: “Estraté-
gias da Engenharia, da Agronomia e das 
Geociências para o Desenvolvimento Na-
cional”.

A 76ª SOEA reuniu mais de três mil 
pessoas, entre profissionais, estudantes 
e lideranças do Sistema Confea/CREA, 
além de autoridades públicas, como a 
senadora Kátia Abreu e o ex-senador 
Roberto Requião, o ex-diretor de Explo-
ração e Produção da Petrobras, Guilher-
me de Oliveira Estrella, a vice-presidente 
da Ordem dos Engenheiros de Portugal 
(OEP), Lídia Santiago, entre outras.

Alinhada às demandas urgentes do 
Brasil, a programação do maior evento 
anual do Sistema Confea/CREA reservou 
espaço para os profissionais analisarem 
questões como a gestão de riscos na mi-
neração, o que abrange a fiscalização de 
barragens, e revitalização das atividades 
de exploração e produção de petróleo e 
gás nas bacias terrestres brasileiras.

Monte Alto esteve representado por 
uma equipe de profissionais e técnicos, 
que se dirigiram à Palmas para acompa-
nhar o encontro, tomando parte dos de-
bates e discussões. 

“É uma oportunidade de estarmos 
atualizados com tudo o que acontece no 
setor”, pontuou o presidente da AEAA-
-MA, Francisco Innocencio Pereira. 

Nas fotos acima e abaixo, equipes da delegação de São Paulo e membros representantes da AEAA-MA em 
foto com o presidente do CREA-SP, eng. Vinicius Marchese Marinelli

(da esq. p/ dir.) Eng. Mecatrônico e diretor de comunicação da AEAA-AM, Luiz Carlos Padovani, o presidente 
da AEAA-MA, Francisco Innocencio Pereira e o presidente da Associação de Araraquara, Luiz Carlos Zanella



Nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, o CREA-SP realizou 
no Hotel Fonte Colina Verde, em São Pedro, a reunião extra-
ordinária do Colégio de Entidades Regionais – CDER-SP, inte-
grando mais de 200 representantes de entidades de classe e 
instituições de ensino do Estado.

Na solenidade de abertura do encontro, compuseram o 
dispositivo de honra, ao lado do presidente do CREA-SP, Enge-
nheiro Vinicius Marchese Marinelli e o prefeito do município 
de São Pedro, Helio Donizetti Zanatta.

“O associativismo é uma organização civil que se propõe 
a desenvolver um trabalho para um grupo de pessoas. Meu 
maior orgulho hoje como presidente do Crea-SP é justamen-
te conhecer profissionais como vocês são, as iniciativas que 
vocês têm, a disposição mostrada a cada vez que o Conselho 
precisa de vocês”, disse o presidente Vinicius.

“A gente vem buscando trazer o poder público para todas 
as nossas iniciativas, porque afinal trabalhamos para a socie-
dade. Nunca nos aproximamos tanto da administração pú-
blica como agora, porque entendemos que não há a mínima 
possibilidade de uma administração ser bem-sucedida sem a 
presença da área tecnológica”, acrescentou. 

CDER REALIZOU REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM SÃO PEDRO
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AÇÃO SOCIAL DA AEAA-MA 
BENEFICIA IRMÃOS SAMARITANOS

O projeto de ação social da Associação dos Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos de Monte Alto – AEAA-MA 
realizou mais uma vez a doação de alimentos para a As-
sociação dos Irmãos Samaritanos. 

No mês de Outubro foram doados 51 pacotes de 5 Kg 
de arroz, 86 pacotes de 1 Kg de feijão e 61 sachês de mo-
lho de tomate.

Na foto acima, o presidente da AEAA-MA, Eng. Francis-
co Innocencio Pereira, a agente administrativa do CREA-
-SP, Célia de Castro Melatto, o atendente da AEAA-MA 
Paulo Fumes e os voluntários dos Irmãos Samaritanos.

Na foto acima, os participantes  da reunião em Águas de São Pedro, com diver-
sos representantes de Associações da região de Monte Alto. Abaixo, momento 
em que  o presidente Vinícius falava aos presentes

UNACEM SE REÚNE EM 
BEBEDOURO PARA DISCUTIR 

ENGENHARIA NA REGIÃO

As cidades que compõem a Unacem reuniram-se no 
dia 28 de setembro na cidade de Bebedouro, para discu-
tir os rumos da engenharia na região. Mais uma proveito-
sa reunião com profissionais, que depois se confraterni-
zaram nas dependências da Associação de Bebedouro.
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2º ENCONTRO REGIONAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
LEVA INFORMAÇÃO A PROFISSIONAIS E ESTUDANTES

Com o apoio do CREA-SP, a Asso-
ciação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Monte Alto – AEAA-MA, 
promoveu dos dias 7 a 9 de outubro o 
2º Encontro Regional de Segurança do 
Trabalho, no Centro de Treinamento do 
CREA-SP, em Monte Alto.

“Este Encontro de Segurança do Tra-
balho já está virando uma tradição na 
nossa Associação, afirmou o presidente 
da AEAA-MA, Engenheiro Químico e de 
Segurança do Trabalho Francisco Inno-
cencio Pereira.

Em sua fala, o presidente reafirmou 
que, mais uma vez “conseguimos pro-
mover a participação da comunidade 
profissional em debates, divulgação de 
novidades disponíveis no mercado, in-
formando, capacitando e atualizando o 
conhecimento sobre a temática”.

“Agradecemos à nossa diretoria que 
sempre nos apoia e nos dá o suporte ne-
cessário”, completou Innocencio.

Três palestrantes discutiram temas 
atuais ligados à prevenção de acidentes 
do trabalho e aplicações práticas de Nor-
mas de Segurança e também de Ergono-
mia.

Na segunda-feira, dia 7, o Engenhei-
ro de Segurança do Trabalho e professor 
Ricardo de Azevedo Contin falou sobre 
os riscos e prevenções de acidentes das 
atividades de Engenharia, ilustrando o 
tema com vídeos de acidentes reais e dis-
cutindo com o público presente as for-
mas de prevenção.

O Engenheiro Eletricista e de Segu-
rança do Trabalho, Antonio Pinto do 
Nascimento Neto foi o responsável pela 
palestra da terça-feira, com o tema “Apli-
cações Práticas na NR-10”, na qual abor-
dou os muitos acidentes que acontecem 
em instalações e serviços de eletricidade. 

Momento da palestra do engenheiro Antonio Pinto do Nascimento Neto, que falou sobre a NR-10

Turma que acompanhou uma das palestras proferidas durante o 2º Encontro Regional de Seg. do Trabalho

“Todo cuidado ainda é pouco quando se 
trata deste perigo invisível que é a eletri-
cidade. Todo tipo de trabalho com eletri-
cidade deve ser feito com planejamento 
e cautela”, explicou durante sua palestra 
o Eng. Toninho, que também apresentou 
muitos casos práticos de acidentes e pre-
venção.

Finalizando o encontro, o Engenheiro 
Agrônomo e de Segurança do Trabalho 
Ernani Lazarini falou sobre o tema Apli-
cações Práticas em Ergonomia, desper-

tando a atenção do público presente 
para detalhes que vão desde o modo de 
sentarmos na cadeira do escritório até o 
manejo de cargas e os movimentos repe-
titivos, ilustrando o tema com diversos 
vídeos e fotos.

Durante os três dias do evento foram 
sorteados brindes para quem participou 
das palestras. 

Cadernos e Livros Técnicos fizeram a 
alegria de profissionais e estudantes pre-
sentes. 
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PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS É TEMA DE PALESTRA 
TÉCNICA NA ETEC

No dia 02 de Setembro a Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrôno-
mos de Monte Alto – AEAA-MA promo-
veu mais uma palestra técnica na Etec 
Alcides Cestari com o tema “NR 23 – Pro-
teção contra Incêndios”, proferida pelo 
Eng. de Segurança do Trabalho Gerson 
Teixeira da Costa com o apoio do CREA-
-SP.

Durante quase duas horas o enge-
nheiro palestrante discorreu sobre os 
deveres dos técnicos e engenheiros de 
Segurança do Trabalho em relação à pre-
venção de riscos e equipamentos de pro-
teção. 

Salientou que o empregador deve 
sempre providenciar para todos os tra-
balhadores informações sobre utilização 
dos equipamentos de combate ao incên-
dio, procedimentos para evacuação dos 
locais de trabalho com segurança e dis-
positivos de alarmes existentes.

“O incêndio acontece onde a preven-
ção falha. Os técnicos e engenheiros pre-
cisam trabalhar dentro de um padrão: vi-
sualizou uma falha, corrija no ato”, afirma 
Gerson.

O presidente da AEAA-MA e Conse-
lheiro do CREA-SP, Eng. Químico e de Se-
gurança do Trabalho Francisco Innocen-
cio Pereira realizou a abertura do evento 
explanando sobre o CREA-SP e também 
sobre a “missão” dos engenheiros. 

O coordenador do curso de Técnico 
de Segurança do Trabalho  da Etec Alci-
des Cestari, Perlinson Nogueira, ressaltou 
a importância destas palestras técnicas e 
a oportunidade de aprendizado que os 
alunos tem ao participarem destes even-
tos. “Oferecemos a base teórica, mas esse 
tipo de encontro complementa o apren-
dizado, pois coloca nossos alunos em 
contato com profissionais experientes”.

Momento da palestra do Eng. de Segurança do Trabalho Gerson Teixeira da Costa
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Público presente na palestra

O presidente da AEAA-MA, Eng. Químico e de Seg. do Trabalho, Francisco Innocencio Pereira
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PRESIDENTE DA AEAA-MA FAZ PALESTRA EM BEBEDOURO

GABRIEL MIRANDA COUTO ..............................01/09 .....................ENG. CIVIL
JOSÉ FRANCISCO CANALLI ...............................01/09 .....................TEC. EM MEIO AMBIENTE 
JOSÉ AUGUSTO PENHALBER  ...........................03/09 .....................ENG. CIVIL
ALLAM JOSÉ PEREIRA .........................................03/09 .....................ENG. AGRÔNOMO
WILSON JOSÉ ZACARIN ......................................08/09 .....................ENG. CIVIL
JOSÉ EDUARDO BONJARDIM...........................09/09 .....................ENG. AGRÔNOMO
LUIZ ANTONIO GUIMARÃES .............................10/09 .....................ENG. CIVIL
WALMIR FERNANDES NAVARRO.....................14/09 .....................ENG. MECÂNICO 
JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTORIO ........16/09 .....................ENG. AGRONOMO
DAVID JOSÉ CARLETO .........................................17/09 .....................ENG. MECÂNICO 
WELLINGTON MAMORO UMEDA ...................17/09 .....................ENG. DE ALIMENTOS 
MARIA ISABEL SARTIS LEME FRARE...............18/09 .....................ENG. AGRÔNOMO
RENAN COGHI ROGERI  ......................................18/09 .....................ENG. CIVIL 
GERSIO GERALDINI...............................................19/09 .....................ENG. CIVIL
ALEXANDRE RUY ...................................................20/09 .....................ENG. SEGURANÇA DE TRABALHO
WILIAN APARECIDO LUCINDO DA SILVA  ....22/09 .....................ENG. CIVIL
ONÉRIO APARECIDO ARCANDES ....................25/09 .....................TECNICO EM ELETROTECNICA
EDER ROBERTO PAVÃO .......................................25/09 .....................ENG. MECÂNICO 
ALDO JOSÉ BASSOLI ............................................26/09 .....................ENG. AGRONOMO
RAUL V. BETINI ........................................................28/09 .....................ENG. AGRÔNOMO
EMILIO CLAUDIO PERDONATE ........................30/09 .....................ENG. AGRÔNOMO

A ASSOCIAÇÃO PARABENIZA OS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO E OUTUBRO

BRUNO FERREIRA DA SILVA ..............................04/10 .....................ENGENHEIRO CIVIL
ORIVAL RAMOS ......................................................07/10 .....................ENG. CIVIL
DEJAIME P. DA SILVA ............................................04/10 .....................ENG. ELETRICISTA
FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA ...............10/10 .....................ENG. QUIM. E SEG. DO TRABALHO
MATHEUS PAGGIOLI RODRIGUES ...................11/10 .....................ESTUDANTE
CAROLINA BASÍLIO DE SIMONE ......................12/10 .....................ENG. AMBIENTAL
SHIGUERO SAKAI ..................................................13/10 .....................TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
WIRLIS APARECIDO DIAS DA SILVA ................14/10 .....................ENG. ELETRICISTA
NAIARA ROBERTA CARCINONI ........................16/10 .....................ARQUITETA E URBANISTA
MARCELO MARCUSSI MIQUELIN ....................17/10 .....................ENG. MECÂNICO 
JOSÉ BUJAN PEON................................................19/10 .....................ENG. ELETROTECNICO
OTAVIO ULIAN NETO ...........................................19/10 .....................ENG. MECÂNICO 
ALBERTO TSUGUIO OTANI .................................20/10 .....................ENG. ELETRICISTA
EDSON IBELLI BRAGA  .........................................21/10 .....................ENGENHEIRO CIVIL
NEWTON PASQUALINI ........................................21/10 .....................ENG. ELETRICISTA INDUSTRIAL
FABIANO DEVILSON MATEUS ..........................22/10 .....................TÉC. MEC. e  ENG. DE PROD.  MECÂNICA
VINICÍUS VIEIRA DOS SANTOS .........................22/10 .....................ENG. CIVIL
MAILSON EDUARDO GEROMEL ......................24/10 .....................ENG. AGRÔNOMO
GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS ................27/10 .....................ARQUITETA E URBANISTA 
MARCELO BACALINI ............................................27/10 .....................ENGENHEIRO ELETRECISTA
MARCOS GONÇALVES GOMES ........................30/10 .....................ENG. AGRÔNOMO

No dia 2 de outubro o presidente da 
AEAA-MA e Conselheiro do CREA-SP Eng. 
Químico e de Segurança do Trabalho 
Francisco Innocencio Pereira foi o res-
ponsável por proferir a Palestra Institu-
cional – Sistema Confea/CREA aos alunos 
dos cursos de graduação de Engenharia 
Civil e de Produção da UNIFAFIBE, em 
Bebedouro-SP.

Cerca de 250 estudantes de Engenha-
ria participaram da palestra.

Nas palavras do presidente Francis-
co, “a Engenharia sempre foi vista como 
sinônimo de desenvolvimento, fazendo 
dela uma das carreiras mais procuradas 
por estudantes que estão começando a 
sua vida acadêmica”.

“Ela, a engenharia, faz parte daquelas 
áreas em que sua presença é essencial.
Consequentemente, a valorização e o 
crescimento na área aumentam tanto”, 
finalizou Francisco. O presidente da AEAA-MA falou a cerca de 250 estudantes em Bebedouro



AEAA-MA EM NOTÍCIAS8   SETEMBRO/OUTUBRO 2019

PALESTRA TÉCNICA EXPLICA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO 
DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA

No dia 30 de setembro aconteceu 
mais uma palestra técnica promovida 
pela AEAA-MA em parceria com a Etec 
Alcides Cestari e apoio do CREA-SP. A 
palestra aconteceu no auditório da Etec 
e contou com a presença dos alunos do 
curso técnico de Segurança do Trabalho, 
professores e profissionais do Sistema 
Confea/CREA/Mútua.

O palestrante foi o Engenheiro de Se-
gurança do Trabalho Gerson Teixeira da 
Costa, que discorreu sobre a Norma de 
Segurança 9, que trata do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.         

“Esta norma foi criada pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) para esta-
belecer uma metodologia de ação que 
garanta a preservação da saúde dos tra-
balhadores frente aos riscos ambientais 
de trabalho. 

Os riscos ambientais do PPRA são os 
agentes físicos, químicos e biológicos, 
existentes nos ambientes de trabalho 
que, em função de sua natureza, concen-
tração ou intensidade e tempo ou expo-
sição, são capazes de causar danos à saú-
de dos trabalhadores”, explica Gerson.

As ações do PPRA devem ser desen-
volvidas no âmbito de cada estabeleci-
mento da empresa, sob a responsabilida-
de do empregador.

Com a participação dos trabalhado-
res, sendo sua abrangência e profundida-
de dependentes das características dos 
riscos e das necessidades de controle. 

O presidente da AEAA-MA e conse-
lheiro do CREA-SP, Eng. Químico e de 
Segurança do Trabalho Francisco Inno-
cencio Pereira foi o responsável pela pa-
lestra de abertura, que trata dos assuntos 
institucionais do CREA-SP, além de orien-
tações gerais aos alunos sobre perspecti-
vas dessa área em nível nacional. 

Gerson Teixeira da Costa, Eng. de Segurança no Trabalho, durante sua palestra na ETEC Alcides Cestari
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Alunos que acompanharam a palestra

O presidente da AEAA-MA, Francisco Innocencio Pereira, falando sobre o CREA


