
AEAA-MA realiza evento on line sobre 
questões de Meio Ambiente

Fórum contou com diversas palestras e a participação de centenas de internautas, 
que assistiram ao evento pelo Facebook e Youtube
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Engenheiro Agrônomo Ernani Lazarini fala sobre Arborização Urbana: novo modelo de evento na Associação
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Palavra do Presidente

No final de março, o engenheiro 
e professor José Antonio de Sousa 
Neto, que leciona na Escola de En-
genharia de Minas Gerais-EMGE, 
fez uma reflexão interessante acer-
ca do papel da engenharia na crise 
ocasionada pelo avanço do COVI-
19. 

Em suas palavras, disse: “O que a 
engenharia civil tem a 
ver com o setor agro-
pecuário? Quando 
paramos para pensar 
vamos ver que tem 
muita coisa. E nem es-
tou me referindo à en-
genharia da agrono-
mia, ou à engenharia 
mecânica que desen-
volve todo o extraor-
dinário maquinário, 
ou à engenharia de produção que, 
também lançando mão dos novos 
recursos tecnológicos, levou a ca-
deia de valor do setor a patamares 
antes inimagináveis.”

Para responder a essa pergunta, 
o professor continua: “A importân-
cia da engenharia nessa época de 
isolamento começa na logística da 
cadeia de valor. (...) 

A produção precisa ser irrigada. 
Precisa ser armazenada e transpor-
tada ao seu destino final. Desde a 
pesquisa operacional tradicional à 
viabilização técnica dos modais de 
transporte, a engenharia civil se 
faz essencial: rodovias, ferrovias, 
portos aeroportos entre tantas ou-

Engenharia e isolamento: 
a evolução necessária

“Em momento de 
pandemia, é essencial 

uma coordenação 
centralizada de 
recursos, o que 

prescinde do 
conhecimento da 

engenharia.”

tras coisas.”
Diante do exposto, finaliza Sou-

sa Neto: “Em momento de desafio, 
mesmo que transitório, como o 
que vivemos com a pandemia em 
curso, é essencial uma coordena-
ção centralizada de todos estes re-
cursos. E isso, mais uma vez, recai 
no conhecimento da engenharia”. 

O professor é ca-
tegórico e, com ele, 
concordamos. A en-
genharia se faz, mais 
uma vez, presente 
nos destinos do Bra-
sil, de forma digna e 
marcante, levando 
condições técnicas 
para o enfrenta-
mento da pandemia 
e a salvaguarda de 

vidas e de comunidades afetadas. 
Em nosso desafio local, temos 

tambem nossos engenheiros en-
volvidos com grandes projetos 
em Monte Alto, deixando patente 
o compromisso da classe com o 
desenvolvimento da cidade e de 
seus serviços e sistemas. 
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CREA-SP COMEMORA TRÊS ANOS 
DA INSTALAÇÃO DO CDER-SP 

O Colégio de Entidades Regionais de 
São Paulo (CDER-SP) completou no dia 5 
de junho três anos de sua instalação pelo 
CREA-SP. Constituído por 180 associações 
municipais, intermunicipais e estaduais 
de Engenharia, Tecnologia e Agronomia 
do Estado de São Paulo, o CDER-SP re-
presenta as profissões fiscalizadas pelo 
Sistema Confea/CREA e registradas no 
Crea-SP.

Coordenado atualmente pelo En-
genheiro Civil Cassius Gomes Cancian, 
o CDER-SP é um fórum consultivo do 
CREA-SP criado para discutir assuntos de 
interesse dessas profissões, propor pro-
jetos normativos, além de debater e pro-
por políticas de formação, especialização 
e atualização de conhecimentos. “Todas 
essas ações são fundamentais para os 
profissionais representados e foram rea-
lizadas durante todos os três anos de atu-
ação do Colégio”.

“Hoje, me sinto honrado em ser o 
coordenador interino, função que exer-
ço desde fevereiro de 2020. Para mim, é 
muito importante ter participado de di-
versos eventos e ações relevantes, como 
o 9º Encontro de Líderes Representantes 
do Sistema Confea/CREA e Mútua, que 
foi realizado no início da minha gestão”, 
declara Cancian.

Participativo
O coordenador ainda elenca algu-

mas das ações importantes e recentes 
do CDER-SP em que participou, como 
a reunião em que se discutiu termos de 
fomentos e orientações para os presiden-
tes das entidades de classe.

A vice-presidente no exercício da Pre-
sidência do CREA-SP, Engenheira Lenita 
Secco Brandão, destaca que, por meio 

Anúncio em comemoração aos 3 anos de instalação do CDER-SP 

Eng. Civil Cassius Gomes Cancian, coordenador do 
CDER-SP

das Entidades de Classe, o Conselho 
consegue elevar o nível da valorização 
profissional, fomentando a realização de 
eventos, cursos e palestras nas diversas 
regiões do Estado. 

“Além disso, nas associações conse-
guimos colocar em prática um processo 
de qualificação constante dos nossos 
profissionais registrados. Eu que atuo há 
25 anos na Associação dos Engenheiros, 
Agrônomos e Arquitetos de Americana, 
reconheço que as ações dessas entida-
des valorizam a qualidade do trabalho 
realizado pelos profissionais da área tec-
nológica, garantindo, consequentemen-
te, mais segurança para a sociedade”, 
afirma.
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AEAA-MA FAZ NOVA DOAÇÃO DE MANTIMENTOS PARA 
A CASA DOS IRMÃOS SAMARITANOS

AEAA-MA EM NOTÍCIAS4  MAIO/JUNHO DE 2020

Seguindo com o projeto de ação social da Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Monte Alto – AEAA-
-MA, foram doados diversos mantimentos para a Associação 
dos Irmãos Samaritanos. 

No mês de Maio, foram doados 175 Kg de arroz, 30 Kg de 
feijão, 20 Kg de salsicha, 10 Kg de sal, 28 litros de óleo, 30 sachês 
de molho de tomate, 20 embalagens de detergente além de di-
versos produtos que foram trazidos pelos sócios que retiraram 
máscaras doadas pela AEAA-MA. 

Na foto ao lado, presidente da AEAA-MA, Eng. Francisco In-
nocencio Pereira, o atendente Paulo Fumes e os voluntários dos 
Irmãos Samaritanos, que diariamente fornecem cerca de 130 re-
feições para pessoas carentes e em situação de rua.

Eng. Francisco Innocencio Pereira e equipe da AEAA-MA com membros da Asso-
ciação dos Irmãos Samaritanos
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A OPERAÇÃO NA DINAMARCA PARA SALVAR UM 
FAROL CENTENÁRIO DE 720 TONELADAS

O farol Rubjerg Knude, no nordeste da Dinamar-
ca, foi posto sobre rodas e trilhos para ser transpor-
tado a uma nova localização mais afastada do litoral. 

Em uma operação realizada em maio, a cons-
trução de 120 anos e com um peso de mais de 720 
toneladas foi movida 70 metros terra adentro. Ori-
ginalmente, a estrutura se encontrava a 200 metros 
do mar, mas a erosão do chão costeiro reduzia essa 
distância em dois metros ao ano, ameaçando des-
moroná-la.

A mudança teve um orçamento de de 3 milhões 
de reais. Segundo a ministra de Meio Ambiente, Leia 
Wermelin, a estrutura é um “tesouro nacional” e a 
única outra opção que tinha era a transferência. Des-
de 1968, as autoridades locais optaram por deixar 
de utilizar o farol devido ao levantamento das dunas 
de areia circundantes. Desde então funcionou como 
museu

Apesar de seu abandono, o farol continua sendo 
uma importante atração turística e é visitado anual-
mente por aproximadamente 250.000 pessoas.

Fonte: site do jornal El Pais, www.brasil.elpais.com
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SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL MANTÉM 
OTIMISMO EM CENÁRIO DE PANDEMIA

Os bons índices de crescimento re-
gistrados em 2019 no setor de constru-
ção civil continuam no radar mesmo em 
meio a uma pandemia inédita e de escala 
mundial. 

Depois de cinco anos de recessão, o 
segmento cresceu 1,6%, em comparação 
ao ano de 2018, segundo levantamento 
do IBGE. Para esse ano de 2020, a pro-
jeção estava na casa dos 3% de acordo 
com o Sindicato da Indústria da Constru-
ção Civil do Estado de São Paulo (Sindus-
Con-SP).

Mesmo em um cenário de tamanha 
dubiedade devido à pandemia, a cons-
trução civil ainda é um gatilho capaz de 
aquecer a atividade econômica do País, 
principalmente pelo seu potencial de ge-
ração de empregos, atividades formais e 
prestadores de serviços autônomos.

Outro destaque neste movimento é 
o aumento do uso do ambiente online 
para buscar e contratar serviços. Exclu-
sivamente com essa função, a platafor-
ma habitissimo, com atuação em nove 
países, ilustra esse cenário e apresenta 
um novo perfil de cliente que aproveita 
a fase de distanciamento social para exe-
cutar serviços ou reparos em casa.

Mantendo o otimismo ainda para 
esse ano, a plataforma habitissimo pro-
moveu uma remodelação gradativa em 
cada uma das esferas que atua, direcio-
nada em ventilar informações atuais de 
mercado aos seus profissionais, orienta-
ções para que se adequem aos diferentes 
formatos de atendimento durante a fase 
de isolamento social e dicas de produti-
vidade também para agregar a esse perí-
odo, junto ao atendimento realizado por 
vídeo chamada com equipe alocada na 
Espanha, sede da empresa, no caso de 
necessidade de esclarecimentos por par-

Setor de construção civil: prognósticos positivos, de acordo com levantamento on line

te dos profissionais.
Especificamente no Brasil, segundo 

maior mercado da plataforma, Ariel Cer-
vantes, diretor executivo regional habitis-
simo, acredita que a busca por alternati-
vas é o caminho certeiro para a retomada 
dos mercados. “Por sua capacidade de 
gerar grandes volumes de emprego de 
forma rápida, a construção civil é consi-
derada o motor para a recuperação da 

economia. Neste atual cenário de distan-
ciamento social, as plataformas digitais, 
como o habitissimo, mais do que nunca, 
atuam como facilitadores nos processos 
de busca e contratação de profissionais 
de forma rápida e segura. 

Fonte: Portal Brasil Engenharia, acesso 
em 14/06/2020 pelo site

www.brasilengenharia.com.br

Fo
to

: D
iv

ug
aç

ão



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 304/2020 DEVE SUSTAR 
DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO 101/20 DO CFT

Reafirmando o compromisso com 
a Engenharia e toda a categoria profis-
sional dos engenheiros, assumido em 
Olímpia (SP), durante o XVIII Seminário 
Estadual de Fiscalização (SEFISC), de 
2019, o Deputado Federal Geninho Zu-
liani (DEM-SP) apresentou o Projeto de 
Decreto Legislativo 304/2020, que susta 
dispositivos da Resolução nº 101, de 4 ju-
nho de 2020, que disciplina e orienta as 
prerrogativas e atribuições dos Técnicos 
Industriais com habilitação em Mecânica. 
O Projeto segue para despacho da Mesa 
Diretora e encaminhamento para as Co-
missões da Câmara dos Deputados. 

Para o deputado, o Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais (CFT), ao  expan-
dir  as  atribuições  dos  Técnicos  Indus-
triais  com habilitação  em  Mecânica,  
extrapolou  seu  poder  regulamentar,  
conferindo  aos profissionais  de  nível  
médio  as  atribuições  que  são exercidas  
exclusivamente por Engenheiros Mecâ-
nicos, profissionais de nível superior, que 
são graduados e capacitados para atua-
rem em projetos de sistemas mecânicos 
e mecatrônicos, energia, materiais, pro-
cessos e gestão industrial e financeira.

Geninho Zuliani avalia que a seguran-
ça deve sempre ser o pilar de proteção 
da sociedade. “Diversas entidades do 
setor já defenderam que os Engenheiros 
Mecânicos executem e supervisionem 
os serviços de maior complexidade, ca-
pacidade conferida pelos cinco anos de 
graduação em curso superior, com 3.600 
horas.

Por último, o deputado conclui que, 
apesar de reconhecer a existência de 
bons profissionais de nível médio, não é 
razoável atribuir-lhes funções e respon-
sabilidades que são inerentes aos profis-
sionais de formação superior.
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Deputado Geninho fala sobre seu projeto na tribuna da Câmara dos Deputados
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A ASSOCIAÇÃO PARABENIZA SEUS ANIVERSARIANTES

ADILSON PEREIRA DIAS .....................................02/05 .....................ENG. DE CONT. 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
JOÃO MIGUEL MARQUETI SOARES ...............10/05 .....................ENG. MECÂNICO 
JEAN CARLOS COLA DA SILVA .........................10/05 .....................ENG. MECÂNICO/PRODUÇÃO 
ALEXANDRE GALLO PINHEIRO ........................12/05 .....................ENG. CIVIL
CLEITON RICARDO RODRIGUES ......................13/05 .....................ENG. QUÍMICO
LETÍCIA BEATRIZ BRANCO .................................14/05 .....................ARQUITETA
MARCOS ROBERTO CASSAVARO ....................14/05 .....................TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
ORLANDO GONÇALVES DE BARROS.............16/05 .....................TEC. EM EDIFICAÇÕES
ORLANDO G. DE BARROS ..................................16/05 .....................TEC. EDIFICAÇÕES

MAIO

JUNHO

MARCOS ANTONIO CAPRIO .............................19/05 .....................ENG. CIVIL
GILBERTO DA ROCHA LEÃO .............................20/05 .....................ENG. AGRÔNOMO
JOSÉ SAMUEL DE GRANDE ...............................21/05 .....................TÉCNICO EM AGROPECUARIA
ANA CAROLINA BRAGA ......................................22/05 .....................ENG. AMBIENTAL
RUBENS BENEDITO DA SILVA ...........................23/05 .....................TÉCNICO 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
JOSE ROGERTO GELIO ........................................30/05 .....................ENG. MECÂNICO 
MARCUS VINICIUS BUZETO ..............................30/05 .....................ARQUITETO E URBANISTA 
VICENTE MALZONI NETTO ................................30/05 .....................ENG. CIVIL E TEC. TRABALHO
ROBERTO CARLOS RIBEIRO CASTRO .............30/05 .....................ENG. MECÂNICO 
FÁBIO LUIS LANFREDI  ........................................31/05 .....................ENG. METAL. DE PRODUÇÃO 

TADEU RONCATO ..................................................06/06 .....................ENG. AGRIMENSOR
DANILO RAFAEL FELIPE ......................................10/06 .....................ENG. ELET., SEG TRAB. e AMB.  

  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. CONT. DE AUTOMAÇÃO
CELSO LUIZ MIQUELUTI .....................................20/06 .....................ENG. MECÂNICO 
ANDERSON LUIZ PEREIRA .................................20/06 .....................TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

SAMUEL BACALINI ...............................................20/06 .....................TEC. ELETRONICA
RODRIGO CÉSAR MOMESSO ............................21/06 .....................ENG. PRODUÇÃO
ANTONIO CARLOS FIORANI ..............................21/06 .....................ENGENHEIRO MECANICO
THIAGO MIRANDA SILVA LIMA ........................24/06 .....................ENG. MECÂNICO 
WILSON DE OLIVEIRA ..........................................26/06 .....................TÉCNICO EM ELETROTEC.
ROBSON J. DE LIMA DAVID ...............................27/06 .....................ARQUITETO
LUÍS FERNANDO NAVARRO ..............................29/06 .....................ENGENHEIRO ELETRICISTA 
RENATO JOSÉ MIRANDA BRAGA ....................30/06 .....................ENG. QUÍMICO

TENDÊNCIA DE RECUPERAÇÃO NO SETOR DE ENERGIA 
NO BRASIL É SUPERIOR À MÉDIA MUNDIAL

O setor de energia apresenta tendên-
cia de aquecimento no nível de ativida-
des no Brasil, na comparação com a mé-
dia mundial. 

Esse é um dos principais achados da 
nova edição do Economic Recovery Pulse 
Check, índice desenvolvido pelo Boston 
Consulting Group (BCG) que utiliza mais 
de cem fontes de informações e inteli-
gência avançada em análise de dados 
para avaliar a atividade econômica em 
diferentes setores de nove países. 

Conforme a análise mais recente, a ati-
vidade no setor de energia do Brasil está 
um pouco mais aquecida que a média 
global, com índice nacional de 95, contra 
90 nos demais países, em comparação à 
situação verificada antes da crise (100). 
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ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS PROMOVE FÓRUM 
DO MEIO AMBIENTE COM TRANSMISSÃO ONLINE

Com o apoio do CREA-SP, a Asso-
ciação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Monte Alto – AEAA-MA, 
promoveu dos dias 1 a 4 de Junho o 1º 
Fórum do Meio Ambiente, que teve 
transmissão online através dos canais da 
Associação no Facebook e Youtube (@
aeaamontealto).

“Este evento estava agendado desde 
o meio do ano passado e seria presen-
cial. Em virtude das determinações go-
vernamentais por conta da pandemia 
do Coronavírus (COVID-19) tivemos que 
nos adequar e realizar o evento de forma 
online, sem a presença do público”, expli-
ca o presidente da AEAA-MA, Engenhei-
ro Químico e de Segurança do Trabalho 
Francisco Innocencio Pereira. “Tivemos a 
satisfação de ter milhares de acessos em 
todos os dias de transmissão. Avaliamos 
que o resultado foi muito bom”, comple-
mentou Innocencio.

Quatro palestrantes discutiram temas 
atuais ligados ao Meio Ambiente.

Na segunda-feira, dia 1, o Engenhei-
ro Agrônomo Antonio Jesus Peroni falou 
sobre Lixo Reciclável. O palestrante des-
tacou que a produção do lixo no Brasil 
cresce mais que a capacidade para lidar 
com os resíduos. “Hoje uma pessoa pro-
duz aproximadamente 387 Kg de lixo 
por ano”, explicou Peroni.

No segundo dia do Fórum, o tema 
abordado pelo Engenheiro Agrônomo 
Ernani Lazarin foi “Arborização Urbana. 
Foram apresentadas várias espécies de 
árvores ideais para o plantio em calçadas 
e a forma correta de se realizar a poda.

O Engenheiro de Controle e Automa-
ção José Antonio Zanella discorreu sobre 
a “Geração de Energia e Sustentabilida-
de”, destacando a Energia Fotovoltaica, 
que tem sido muito aplicada ultimamente.

Profissionais do Sistema Confea/CREA presentes na reunião de posse do novo coordenador
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Finalizando o evento, na quinta-fei-
ra, dia 4, o presidente da AEAA-MA, Eng. 
Francisco Innocencio Pereira apresen-
tou o tema “Desperdício na construção 
civil e impacto no Meio Ambiente”. 

A palestra ilustrou as muitas perdas 

existentes no processo de construção, 
presentes em todas as cidades do país. 

A Associação agradece mais uma vez 
o apoio do CREA-SP, que busca fomentar 
o aperfeiçoamento e a capacitação dos 
profissionais envolvidos no sistema.

Eng. de Cont. e Automação José Antonio Zanella falou sobre “Geração de Energia e Sustentabilidade”

Eng. Agrônomo Antonio Jesus Peroni falou sobre Lixo Reciclável

O presidente da AEAA-MA, Eng. Francisco Innocencio Pereira falou sobre o desperdício na construção civil


