
Transmissões ao vivo marcam nova 
fase dos eventos na Associação
Palestras com temas voltados à Engenharia atraem profissionais 

em busca de informação e atualização
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Presidente da AEAA-MA, Eng. Francisco Innocencio Pereira, faz a abertura de um evento on line
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Palavra do Presidente

Interessante olhar para esssa 
nova fase em que estamos mer-
gulhados em virtude da pandemia 
do novo coronavírus.

Em primeiro lugar, temos as 
mudanças no convívio social, que 
ficou mais restrito e mais seletivo, 
sempre em busca de segurança 
diante da sempre presente amea-
ça de contaminação. 

Depois, acompa-
nhamos o drama do 
comércio e da in-
dústria que, a duras 
penas, vem se rein-
ventando para tentar 
driblar a queda do 
movimento econômi-
co. Esse ponto, em es-
pecial, ainda guarda 
consequências que 
nós não podemos prever, mas que 
devemos nos preparar, com caute-
la e economia. 

Por fim, o Covid-19 trouxe no-
vas situações que, antes de mar-
ço, ainda não figuraram entre as 
prioridades do nosso cotidiano. 
Uma dessas situações é a explosão 
do uso das redes sociais, inclusive 
agora no ambiente corporativo. 

O que era considerado “passa-
tempo improdutivo” dentro das 
empresas, passou a significar uma 
forma cada vez mais aceita de co-
nexão e de interação entre as pes-
soas. 

Hoje o uso do Facebook, por 
exemplo, está cada vez mais co-

A nova fase tecnológica
dos eventos na engenharia

O que era considerado 
“passatempo 

improdutivo” dentro 
das empresas, passou 

a significar uma 
forma cada vez mais 
aceita de conexão e 

de interação entre as 
pessoas. 

mum entre os funcionários de 
muitas companhias. Assim como 
do whatsapp, que se tornou uma 
ótima maneira de se comunicar 
com os clientes. De forma rápida 
e eficiente. 

E o advento das transmissões 
ao vivo parece que veio para ficar. 
E nós, representantes de entida-

des de classe, não 
poderíamos estar 
alheios a esse pro-
cesso. 

Em Monte Alto, 
por exemplo, esta-
mos nos adequan-
do de forma a ofe-
recer aos nossos 
associados todos os 
recursos dessas no-
vas tecnologias. Até 

porque, como sempre repetimos, 
devemos ser exemplo da van-
guarda e do avanço da ciência 
em nossa sociedade. 

E assim vamos trabalhando. 
Com consciência e cautela, mas 
também com ousadia e inovação, 
marcas da engenharia.  
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CREA-SP INTENSIFICA COMBATE ONLINE 
À COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE SERVIÇOS

Com um trabalho intensivo realiza-
do virtualmente por 20 agentes de sua 
equipe de fiscalização, em apenas três 
semanas o CREA-SP identificou mais de 
580 irregularidades em anúncios que 
ofereciam serviços de engenharia (e de 
outras atividades da área tecnológica) na 
Internet.

Prevista para ser realizada periodi-
camente, a força tarefa virtual encerrou 
sua primeira fase no dia 30 de julho e, de 
acordo com a Superintendente de Fisca-
lização do Conselho paulista, Engenheira 
Maria Edith dos Santos, trouxe resultados 
surpreendentes.

“O que deveria ser uma ação para 
identificar profissionais que divulgam 
serviços com indícios de venda de ART 
em mídias digitais, acabou por se tor-
nar uma apuração rigorosa e minuciosa, 
diante de tantas irregularidades encon-
tradas, um terreno fértil para o aumento 
de ações ilegais de toda natureza”, alerta 
Maria Edith.

A varredura foi feita em todas as for-
mas possíveis de prática de e-commerce, 
desde os anúncios publicados nos sites 
das companhias de soluções de comér-
cio eletrônico, passando pelas redes so-
ciais diversas, até os mecanismos de bus-
ca disponíveis na Internet.

O indicio de venda ilegal de Anota-
ções de Responsabilidade Técnica (ARTs) 
encabeça a lista de irregularidades, res-
pondendo por quase 39% do total de 
anúncios identificados, seguida bem 
de perto pela venda de diplomas falsos, 
com mais de 36% dos casos. Outras ocor-
rências envolvem vendas de carteiras do 
Conselho, ofertas de emprego com valo-
res abaixo do salário mínimo profissio-
nal previsto na Lei nº 4.950-A, venda de 

carteiras funcionais, venda de projetos e 
utilização não autorizada da logomarca 
do Conselho em supostas parcerias para 
comercialização de assistência médica e 
outros serviços.

Tão logo concluiu a identificação des-
ses anúncios irregulares nesta fase da 
força tarefa virtual, o CREA-SP já iniciou 
a apuração dos casos em duas frentes: o 
encaminhamento à área jurídica do Con-
selho dos casos que sugerem práticas cri-
minosas para denúncia à Polícia Federal 
e as aberturas de processos para  enca-
minhamento às Câmaras Especializadas 
e à Comissão de Ética para julgamento 
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dos casos de má conduta profissional.
Com iniciativas regulares desse tipo, 

o CREA-SP pretende pôr fim à comer-
cialização ilegal desses serviços, tirar 
do mercado aqueles que estiverem 
cometendo irregularidades, e, acima 
de tudo, garantir a segurança da po-
pulação. “Assim como acontece com as 
atividades oferecidas de modo tradicio-
nal, é importante que o mercado online 
também seja ocupado por quem é ha-
bilitado para tal, trabalha com ética e 
responsabilidade, e, portanto, oferece 
um serviço com garantia de qualidade”, 
ressalta a engenheira. 



AÇÃO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE MONTE ALTO
 BENEFICIA IRMÃOS SAMARITANOS
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O projeto de ação social da Associação dos Engenheiros, Ar-
quitetos e Agrônomos de Monte Alto – AEAA-MA realizou mais 
uma vez a doação de alimentos para a Associação dos Irmãos 
Samaritanos. 

Neste mês de Agosto foram doados 30 pacotes de 5 Kg de 
arroz, 30 pacotes de 1 Kg de feijão, 20 embalagens de 900 ml de 
óleo de soja, 20 Kg de salsicha, 30 sachês de extrato de tomate, 
24 embalagens de detergente e 96 rolos de papel higiênico.

Na foto ao lado, o presidente da AEAA-MA, Eng. Francisco In-
nocencio Pereira, o atendente da AEAA-MA Paulo Fumes, e os 
voluntários dos Irmãos Samaritanos juntamente com os manti-
mentos doados.

Eng. Francisco Innocencio Pereira e equipe da AEAA-MA com membros da Asso-
ciação dos Irmãos Samaritanos
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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA ANUNCIA CONSTRUÇÃO 
DE HIDROVIA BRASIL-URUGUAI 

O Ministério da Infraestrutura irá realizar licitação para 
construir uma nova ponte no Rio Jaguarão, localizado no 
Rio Grande do Sul, que servirá para integrar as fronteiras do 
Brasil e Uruguai. A obra foi definida após audiência virtual 
realizada entre o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, e o ministro dos Transportes e Obras Públicas do 
Uruguai, Luís Alberto Héber.

Conforme o ministro brasileiro, também serão iniciados 
os estudos de dragagem e sinalização da hidrovia Brasil-
-Uruguai, que deverá permitir o escoamento da safra de 

arroz do norte do Uruguai para o porto de Rio Grande (RS). 
A licença ambiental já foi solicitada ao Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT).

Ao todo, a obra deverá custar R$ 150 milhões, e sua li-
citação está prevista para acontecer ainda este ano. Além 
das obras da hidrovia, o governo prevê a restauração da 
Ponte Barão de Mauá, cujo anteprojeto de melhorias já foi 
aprovado.
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PÓS-GRADUAÇÃO EM INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
VAI TER PROFISSIONAIS DA IBM NO COMANDO

O segundo módulo do curso piloto 
de especialização Lato Sensu “Empreen-
dedorismo e Inovação Tecnológica nas 
Engenharias”, criado em parceria pelo 
CREA-SP, Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo (Univesp) e Universidade 
Júlio de Mesquita Filho (Unesp), está pre-
visto para começar na primeira quinzena 
de agosto.

O módulo terá como professor coor-
denador Ulisses Mello, diretor do Global 
Technology Outlook (GTO) da IBM. Ou-
tros especialistas da IBM serão também 
responsáveis pelas disciplinas abordadas: 
Carlos Rischioto e Glauco Reis (Compu-
tação em Nuvem e Blockchain); Cláudio 
Pinheiro (Inteligência Artificial e Ciências 
de Dados); José Maria Cesário Jr. (Internet 
das Coisas); Felipe Prado (Segurança) e 
Nelson Furtina Junior (Agile). 

Para a Engenheira Lenita Secco Bran-

dão, vice-presidente no exercício da 
Presidência do CREA-SP, o Conselho tem 
encarado essa parceria como um passo 
importante para uma mudança de es-
tratégia, com objetivo de que o CREA-SP 
se apresente também como uma plata-
forma de serviços e disseminação de co-
nhecimento para todos os profissionais 
registrados. 

Metodologias e as atividades

Direcionado a todos os profissionais 
registrados no Conselho, o curso está 
dividido em cinco módulos (Empreende-
dorismo, Tecnologias, Inovação, Gestão 
Tecnológica e Método Científico e Proje-
to Integrador), com duração de 15 meses 
(360 horas) em aulas online, tendo a Uni-
vesp e a Unesp como responsáveis pelas 
certificações.

A especialização é formatada com 
base em metodologias ativas, mediadas 
por tecnologias digitais. 

Durante os módulos, os pós-graduan-
dos serão inseridos no universo da meto-
dologia científica, percorrerão o caminho 
da transformação de ideia em inovação 
para fins comerciais, terão contato com a 
cultura do empreendedorismo e acesso 
a ferramentas de negócios para melhorar 
a gestão de projetos e a tomada de de-
cisões. 

Para obter o diploma de Especialista 
em Empreendedorismo e Inovação Tec-
nológica, o candidato deverá ser apro-
vado nos cinco módulos e apresentar o 
trabalho final de conclusão de curso (Pro-
jeto Integrador) que, obrigatoriamente, 
conterá um plano de negócios. 

Produzido pela CDI Comunicação
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AVANÇOS DA TECNOLOGIA NA AGRICULTURA 
SÃO APRESENTADOS EM PALESTRA ONLINE

No dia 7 de julho a Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos 
de Monte Alto – AEAA-MA promoveu a 
palestra online “Gestão e Tecnologia na 
Agricultura” com o Eng. Agrônomo e de 
Segurança do Trabalho Ernani Lazarini. 
O evento foi transmitido gratuitamente 
através dos canais da Associação no Fa-
cebook e Youtube.

O presidente da AEAA-MA Eng. Quí-
mico e de Segurança do Trabalho Fran-
cisco Innocencio Pereira fez a abertura 
da palestra destacando a importância de 
continuar fomentando o conhecimento 
em tempos de isolamento. “Estamos nos 
adaptando ao novo normal. Sempre com 
o apoio do CREA-SP buscamos propor-
cionar conteúdo para elevar o nível de 
valorização dos profissionais, e que pos-
samos estar cada vez mais atualizados e 
capacitados”, explica Innocencio.

O Eng. Ernani destacou durante sua 
explanação que a tecnologia é capaz de 
otimizar a produção agrícola em todas as 
suas etapas e que essa tecnologia está 
cada vez mais acessível e presente no 
dia-a-dia do produtor. 

Para Ernani, a paisagem do campo 
vem sendo alterada por diversos moti-
vos: tratores guiados por GPS que per-
mitem melhor uso do solo; drones que já 
são capazes de auxiliar na pulverização 
e irrigação de precisão; dispositivos que 
monitoram em tempo real as informa-
ções sobre as condições do rebanho; uso 
de satélites para o georreferenciamento 
e mapeamento com imagens e a impor-
tância do monitoramento dos dados ge-
rados que facilitam o processo de toma-
da de decisão.

“As tecnologias que formam a base 
da agricultura de precisão, que são o GPS 
e o SIG, hoje são totalmente acessíveis 
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para o pequeno e médio produtor. E isso 
tanto no preço quanto na questão técnica, 
já que o treinamento é simples e barato, 

e muitas vezes fornecido gratuitamen-
te pela mesma empresa que vende os 
equipamentos”, finaliza o palestrante.

Eng. Ernani Lazarini durante palestra on line

Abertura feita pelo Presidente da AEAA-MA, Francisco Innocencio Pereira
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A ASSOCIAÇÃO PARABENIZA SEUS ANIVERSARIANTES

LUIZ CARLOS PADOVANI....................................04/07 .....................ENG. MECATRÔNICO
LEONARDO ZONZIM ANDRADE .....................04/07 .....................ENG. AGRÔNOMO
EDER ANGELO SANCHES ...................................06/07 .....................ENG. ELÉTRICO
JONATHAN KLEBES  .............................................11/07 .....................ENG. QUIMICO
LUIZ BENEDITO RONCHI ....................................12/07 .....................GEÓLOGO
ALESSANDRO TREVISAN DE SOUZA .............13/07 .....................ENG. DE PRODUÇÃO
GUILHERME ALMEIDA MONTEIRO ................13/07 .....................ENG. MECÂNICO 
DIEGO RODRIGO LOPES .....................................15/07 .....................ENG. CIVIL
NAOE ZULEIKA MAIE ...........................................15/07 .....................ENG. CIVIL
WALTER JOSÉ LANFREDI ....................................19/07 .....................ENG. CIVIL
JOSÉ LUIS BASSOLI ...............................................23/07 .....................ENG. AGRÔNOMO

JULHO

AGOSTO

EVANDRO CARLOS BRAGA CARARETO  .......23/07 .....................ENG. AGRÔNOMO
EZEQUIEL SANTOS ADORNO ...........................24/07 .....................ENG. DE PRODUÇÃO
NEMUEL LUCHETTI ..............................................25/07 .....................ENG. MECÂNICO 
VITÓRIA ALVES RINALDI .....................................25/07 .....................ARQUITETA
RICARDO LUCIO DONADON  ...........................26/07 .....................ENG. MECÂNICO 
ADRIANO SORGINI ...............................................26/07 .....................ENG. CIVIL E SEG DO TRAB.
LUCAS BERGANTON ............................................27/07 .....................ENG. DE CONT. E AUT.
THIAGO DE SOUZA LIMA ...................................28/07 .....................ENG. ELETRECISTA
ANDRÉ LUIS MOREIRA DE OLIVEIRA .............29/07 .....................ENG. MECÂNICO 
CLÓVIS PAULO DOS SANTOS  ..........................30/07 .....................ENG. MECÂNICO 
MARCOS HENRIQUE BIZARI  .............................30/07 .....................ENG. MECÂNICO 

CLAUDINOR REINALDO PECORARI ................01/08 .....................TEC. EM ELETROTÉCNICA
LORISVAL TENÓRIO DE VASCONCELOS .......03/08 .....................ENG. AGRÔNOMO
SEBASTIÃO WANDERLEY CAMPOS ................03/08 .....................ENG. MECÂNICO 
JOÃO FERNANDO PEGORARO ........................06/08 .....................ENG. MECÂNICO 
LUANA VELTRINI FIORANI ..................................08/08 .....................ENG. DE ALIMENTOS 
OLAVO TOZETE TERCINI .....................................09/08 .....................ENG. CIVIL
LUCAS PECORARI ..................................................09/08 .....................ENG. ELETRICISTA
GUMERCINDO FERREIRA DA SILVA ................11/08 .....................ENG. ALIMENTOS

CARLOS EDUARDO SANCHES ..........................14/08 .....................TEC. EM AGROPECUARIA
HEITOR HENRIQUE CURTI ..................................16/08 .....................ENG. PROD. MECÂNICA
JOSÉ EDSON ROQUE ZUQUETTO...................16/08 .....................TEC. EM AGROPECUÁRIA
WERLINGTON LUIZ COLATRELLO ...................16/08 .....................ARQUITETO E URBANISTA 
SILVIA MARIA TABATINI DE VICENTE  ............16/08 .....................ENG. AGRÔNOMO
SERGIO ROBERTO PANTONI ..............................26/08 .....................ENG. QUIMICO
EDSON ROBERTO MIRANDA COUTO ............29/08 .....................ENG. AGRIMENSOR
JANDERSON F. PEREIRA ......................................31/08 .....................TECNICO EM ELETRONICO

SISTEMA CONFEA/CREA ANUNCIA NOVA DATA 
DAS ELEIÇÕES EM TODO O BRASIL

Em Sessão Plenária (nº 1538) realizada em 
24/7, em Brasília, o CONFEA aprovou a delibera-
ção da Comissão Eleitoral Federal (CEF) que pro-
punha o dia 1º de outubro de 2020 para a realiza-
ção das eleições gerais do Sistema Confea/CREA 
e Mútua. 

A data, portanto, ficou oficialmente definida 
para as eleições dos órgãos em todo o Brasil. 

Originalmente prevista para 3 de junho e pos-
teriormente adiada para 15 de julho, a votação 
havia sido suspensa por ordem liminar da justiça. 

A votação ocorrerá de maneira presencial, 
conforme decisão da Presidência do STF na STP 
457. Nesta data a Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Monte Alto-AEAA-
-MA estará recebendo seu associados para este 
pleito, tão importante para os rumos da enge-
nharia no estado de São Paulo e no Brasil nos 
próximos anos. 
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AEAA-MA PROMOVE PALESTRA SOBRE 
“TECNOLOGIAS DE DESAGUAMENTO E SECAGEM 

DE LODO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS”
A Associação dos Engenheiros, Arqui-

tetos e Agrônomos de Monte Alto, com 
o apoio do CREA-SP promoveu no dia 
30 de julho mais uma palestra técnica. 
O tema desenvolvido pelo Engenheiro 
Químico, Mestre e Doutor em Tecnologia 
Ambiental Gustavo Almeida Frata foi as 
“Tecnologias de desaguamento e seca-
gem de lodo de estações de tratamento 
de águas”. O evento foi transmitido gra-
tuitamente através dos canais da Asso-
ciação no Facebook e Youtube.

“Dentre os objetivos desta apresenta-
ção, esperamos despertar a curiosidade 
sobre o Lodo de ETA; incentivar novas 
pesquisas e promover reflexão sobre a 
preservação ambiental”, explicou Frata.

A abertura do evento contou com a 
transmissão de vídeos institucionais do 
CREA-SP, que apresentaram missão e ob-
jetivos da autarquia e também visaram 
tirar dúvidas dos profissionais do Sistema 
Confea/CREA/Mútua. Na sequência, o 
presidente da AEAA-MA Eng. Químico e 
de Segurança do Trabalho Francisco Inno-
cencio Pereira destacou a importância de 
continuar fomentando o conhecimento 
em tempos de isolamento. “Mesmo sem 
poder ainda receber os profissionais de 
forma presencial, precisamos continuar 
fomentando a capacitação e aperfeiçoa-
mento. Estamos nos adaptando ao novo 
normal. Sempre com o apoio do CREA-SP 
buscamos proporcionar conteúdo para 
elevar o nível de valorização dos profis-
sionais”, explica Innocencio.

Mais uma vez a palestra teve um nú-
mero expressivo de acessos e todo o con-
teúdo fica à disposição dos profissionais 
nas redes sociais da AEAA-MA, podendo 
ser consultado de forma gratuita. 
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Eng. Gustavo Almeida Frata fala de saneamento em palestra on line da AEAA-MA

Slides da palestra sendo retransmitidos ao vivo, pela página do Facebook e Youtube da AEAA-MA

Momentos da apresentação da palestra, com o Presidente da AEAA-MA, Francisco Innocencio Pereira


