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Mesmo com o distanciamento
UM ANO RECHEADO DE EVENTOS

EXIJA SUA ART EM TODO SERVIÇO DE ENGENHARIA
* Anotação de Responsabilidade Técnica, Lei 6.496/77, caracteriza legalmente os direitos e obrigações entre profissionais e
contratantes de serviços, além de determinar a responsabilidade prosissional.
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EDITORIAL

Palavra Renato Archanjo de Castro

E

Presidente AEAA agosto/2016 a março/2020

star à frente da AEAA - Americana por
2 mandatos foi muito gratificante para
mim como pessoa e profissional. Nestes
4 anos, em conjunto com minha diretoria,
buscamos atender o profissional nos eixos técnico, político e social, o resultado
foi um aumento no quadro associativo
de 60% saindo de 135 para 235 associados. Participamos ativamente com
o poder público do PDDI, PDFU e também, em conjunto com o Secretário de
Planej. Eng. Ângelo Marton, auxiliamos
nas mudanças de aprovação de projetos
que hoje são online. Uma conquista não
só para nossos associados, mas para todos os profissionais de Americana. Com
a vinda do Eng. Vinícius Marchese para a

presidência do CREA-SP fui prontamente
contatado para somar esforços junto à
busca de algo melhor para os profissionais. Dois anos depois fui escolhido para
coordenar a UNABAM, a qual reúne associações de 42 cidades de nossa região, e
no ano seguinte coordenador CDER, que
conta com 187 associações do estado de
São Paulo. Foi sem dúvida um grande
desafio que só foi superado agora, com
minha eleição para ocupar o cargo de
diretor geral da Mútua. A Mútua é caixa
de assistência dos profissionais que tem
como principal papel proporcionar benefícios aos profissionais através de convênios, empréstimos, etc. Mas durante a
campanha, ouvindo os profissionais, per-

cebi que a Mútua está longe de ser aquilo
que os profissionais esperam que seja.
Com isso, percebemos que teremos um
trabalho muito grande de transformação e teremos que colocar o profissional
como centro das mudanças atendendo, o
mais breve possível, seus anseios. Nossa
diretoria, além de mim, é composta pelo
Eng. Ronaldo Santos de Pres. Prudente
(Diretor Adm) e a Eng. Cláudia Sornas
(Diretora Financeira). O time é muito
bom e nosso alinhamento com o CREA
e o CONFEA proporcionará muita coisa
boa para os profissionais. Muitas novidades virão pela frente e precisaremos das
sugestões e apoio dos profissionais.

F

oi com grande satisfação e alegria que
assumi a presidência da AEAA, nesse
período tão importante para o sistema
CONFEA/CREA, onde nosso presidente
Eng. Eletricista Renato Archanjo e nossa
Vice-presidente de Engenharia Eng. Civil
Lenita Secco Brandão se licenciaram da
AEAA para ocupar os cargos de diretor
financeiro da Mútua e a presidência do
CREA-SP. O que nos move na AEAA, é o
espírito de solidariedade, companheirismo, cooperação, compartilhamento,
crescimento e união. Estamos sempre
focados na complementação profissional
de todas as áreas que representamos na
Engenharia, Agronomia e Arquitetura.

Para nós, associar significa constituir em
sociedade, reunir, ligar, conviver, cooperar e compartilhar. Todos esses adjetivos
são extremamente importantes no convívio profissional. Estar junto fortalece e
compartilhar faz com que um ajude o outro, nas realizações e nos problemas, pois
“um problema dividido se torna meio
problema”. Nosso segmento se encontra
em um momento positivo e promissor,
por isso precisamos continuar unidos
para cada vez mais termos nossos trabalhos reconhecidos pela sociedade. Durante esse período atípico que estamos
vivendo, propiciamos aos profissionais
cursos e palestras via web, em diferen-

tes áreas, para que nessa nova realidade,
possamos estar abertos e ter uma visão
de usos, serviços e vivências diferenciados. O uso de tecnologias tornou-se
indispensável. Temos que ter em mente
que, junto às mudanças, surgem muitos
desafios que precisam ser geridos e superados de forma adequada. Findo meu
período nessa transição com a certeza
de que o nosso amigo Eng. Mecânico e de
Segurança do Trabalho Valdir Francescatto, fará a continuação dos trabalhos na
AEAA com a missão de continuar fortalecendo nossas profissões. Sucesso na nova
jornada Valdir! Grande abraço a todos
que nos acompanham!

A

relacionamento com o CREA e o CAU e
nos proporcionando ótimos encontros
técnicos, eventos de confraternizações e
viagens de lazer. Comprometo-me a manter o bom relacionamento com o CREA e
CAU, com os nossos associados, profissionais, empresas e poder público que nos
ajudam a manter o alto nível técnico nas
soluções dos problemas da nossa queri-

da Americana. Aproveitando este gancho
do comprometo, quero aproveitar e pedir ajuda da esposa, filho, secretárias da
AEAA e comissão de festas para as tarefas dos eventos sociais, pois assim em público fica mais difícil me negarem ajuda!
Grande abraço a todos e será com grande
satisfação que inicio essa gestão.

Palavra Luciana Rando de Macedo Presidente Interina março a novembro/2020

Palavra Valdir Vitor Francescatto
AEAA não pode parar. E não é uma
pandemia que a fará! As eleições
aconteceram e um novo biênio começa. E
agora eu Valdir V. Francescatto agradeço
aos associados e amigos por me escolherem para liderar nossa AEAA. A gestão passada do Eng. Renato Archanjo de
Castro foi brilhante, defendendo o interesse coletivo dos profissionais, um bom

Presidente Eleito para o biênio 2020-2022

Presidente Eng. Prod. Mec./Seg. do Trabalho Valdir Vitor Francescatto • Vice-Presidente de Engenharia Eng. Civil Francisco Trevizane • Vice-Presidente de Arquitetura Arq. Daniel Luiz Franzin Bassette • Vice-Presidente de Agronomia Eng. Agrônomo
Fernando José Goffi de Macedo Junior • 1º Secretário Eng. Eletricista Jair Cursiol • 2ª Secretária Eng. Civil Kellen Larissa Bernardo
1º Tesoureiro Eng. Ind. Mecânico Marcos Batista Revelin • 2º Tesoureiro Eng. Eletricista Allan Valverde Isenco • Diretora de
Patrimônio Arq. Luciana Rando de Macedo • Diretor Social e Eventos Eng. Civil Everaldo Luiz Bassette • Diretora de Relações
Públicas e Divulgação Eng. Civil Lenita Secco Brandão • CONSELHO Eng. Civil Caroline Trindade Archanjo de Castro * Eng. Químico
Leandro Zanini Santos * Eng. Eletricista João Destro Neto * Eng. Eletricista Renato Archanjo de Castro * Eng. Civil Daniel Manzi * Eng.
Civil Marcos Lucio Lavelli * Arq. Mayra Cursiol * Eng. Eletricista Adriano Antonio Fanelli Luchiari * Eng. Civil Angelo Sérgio Marton
Eng. Agrônomo Danilo José Fanelli Luchiari *

DIRETORIA

EXPEDIENTE Este Informativo é uma publicação da: Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos Americana • Diagramação:
Red Hot Comunicação • Tiragem: 2.000 Exemplares
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AEAA promove palestra sobre
acessibilidade nas edificações

A

AEAA (Associação dos
Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de
Americana) realizou no
dia 22 de janeiro de 2020 a palestra Acessibilidade nas Edificações: Legislação e Inclusão Social
ministrada pela Engenheira Civil
Lenita Secco Brandão, especialista em acessibilidade pelo SENAI, membro da CPA (Comissão
Permanente de Acessibilidade)
nas cidades de Americana e São
Paulo, e na ocasião Vice-Presidente de Engenharia da AEAA.
O evento, que aconteceu no Plenarinho da Câmara Municipal de
Americana, contou com 49 participantes e foi realizado em pareceria com o CREA-SP (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo).
Foram arrecadados cerca de 65kg
de alimentos, doados para o Hospital Seara/Instituição Olguinha.
SOBRE O CREA-SP
Fundado há 85 anos, o Crea-SP é
responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades
profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências.
O Crea-SP está em 645 municípios
do estado de São Paulo, possui
mais de 316 mil profissionais e
mais de 72 mil empresas registrados, além de 723 funcionários,
117 agentes fiscais, 261 conselheiros e 1.690 inspetores.

65

KG

de alimentos foram doados para
o Hospital Seara/
Instituição Olguinha
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Encontro Seminário Santo Antônio

N

os dias 25 e 26 de janeiro de 2020 a AEAA promoveu seu
primeiro evento social do ano, reunindo associados locais e
de associações vizinhas e familiares para um final de semana de descontração e tranquilidade em meio a natureza. O local escolhido foi o Seminário Santo Antônio, localizado no alto da Serra
de São Pedro, onde também aconteceu (dia 25) a 1ª reunião do ano
da UNABAMM (União das Associações de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Baixa e Média Mogiana), da qual a AEAA faz parte
juntamente com mais 42 associações.

AEAA entrega
doações feitas
em palestras e
cursos

A

AEAA está sempre
olhando

para

as

necessidades da so-

ciedade e colaborando para
o bem! No mês de abril os
alimentos arrecadados foram entregues para o Fundo Social de Solidariedade
de Americana. As doações
foram feitas nos eventos:
palestra NR-18 - Condições
e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil

N

Visita à Expo Revestir 2020

(20/02/2020) e curso Proje-

o dia 10 de março de 2020 estivemos presentes na Expo Revestir,
principal evento de soluções em acabamento da América Latina,
no Transamérica Expo São Paulo. Ao todo onze profissionais puderam
conhecer as últimas tendências e lançamentos mundiais do setor.

tando Iluminação Utilizando
Dialux (14/03/2020).

Nosso muito obrigado
pela participação e
contribuição de todos
em nossos eventos!

POR ONDE VOCÊ PASSA

tem Engenhar ia
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Palestra discute a
Norma Regulamentadora NR -18 com
profissionais da
área

A

AEAA (Associação dos
Engenheiros, Agrônomos
e Arquitetos de Americana) realizou no dia 20 fevereiro
de 2020 a palestra NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil. Ministrada pelo Engenheiro Civil e de
Segurança do Trabalho Rodrigo
Marchini, o evento aconteceu no
auditório da Unisal Maria Auxiliadora e contou com 55 participantes.

O evento foi realizado em pareceria com o CREA-SP (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo),
IPEEA (Instituto Paulista de Entidades de Engenharia e Agronomia) e Unisal.
Os temas abordados durante a
palestra foram:
• Informações sobre as condições
e meio ambiente de trabalho;
• Riscos inerentes às funções do
engenheiro e contratados;

• Uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
• Informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva
(EPC) existentes/obrigatórios
no canteiro de obra;
• Acidentes de trabalho em obras
e como se prevenir.
Foram arrecadados cerca de
45,7kg de alimentos, enviados
para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.
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Projetos da nova sede da Câmara Municipal de Americana
são resultado dos trabalhos dos associados da AEAA

A

AEAA, através do trabalho voluntário de alguns de seus associados de diversas modalidades, está comprometida com a elaboração dos projetos necessários para a construção da
sede própria da Câmara Municipal de Americana.
A primeira etapa foi o projeto arquitetônico, elabo-
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rado pelos arquitetos Daniel Luiz Franzin Bassette,
Luciana Rando de Macedo, Mariana Biasi e Mayra
Cursiol, concluída com a apresentação e aprovação
do projeto final aos vereadores em reunião realizada no 14/02/2020, na Câmara Municipal.

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, AGRÔNOMOS E ARQUITETOS DE AMERICANA

AEAA promove curso
sobre iluminação
e software

A

AEAA (Associação dos Engenheiros, Agrônomos e
Arquitetos de Americana)
realizou no dia 14 de março de
2020 o curso Curso Projetando
Iluminação – Utilizando Dialux,
ministrado pelo Engenheiro
de Telecomunicações Thiago
Henrique Ananias Raimundo.
O evento, realizado em pareceria com o CREA-SP (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo)
e IPEEA (Instituto Paulista de
Entidades de Engenharia e Agro-

nomia), aconteceu no Nohotel
Americana e contou com 40
participantes. O curso começou com a parte teórica, que
abordou os seguintes pontos:
• Introdução de iluminação de
ambientes;
• Normatização Técnica (NBRs);
• Avaliando tendências.
Logo após, os participantes puderam aprender com a parte prática, utilizando o software Dialux:
• Instalando e configurando o
software Dialux;
• Projetando ambiente interno e

externo;
• Elaborando relatórios técnicos.
Foram arrecadados cerca de
72 litros de leite, doados para o
Fundo Social de Solidariedade
de Americana.

PROJETO COMPLETO GARANTE BOA OBRA
Contrate profissionais habilitados, exija projetos complementares, acompanhamento técnico
e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).
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Ciclo de Palestras on-line - parceria
da AEAA com a AEASBO

A

AEAA (Associação dos
Engenheiros, Agrônomos
e Arquitetos de Americana), em parceria com a AEASBO (Associação de Engenheiros
e Arquitetos de Santa Bárbara
D’oeste), realizou nos dias 09 e
16 de junho de 2020 o Ciclo de
Palestras totalmente on-line.
No primeiro dia, a palestra Gerenciamento de Resíduos Sólidos
e Resíduos na Construção civil
foi ministrada por Neuzeti Santos, mestre em saúde, ambiente
e sustentabilidade e contou com
66 participantes.
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O conteúdo abrangeu os seguintes pontos:
• Cenário atual no Brasil e no
mundo
• Legislação de resíduos sólidos
• Resíduos químicos
• Resíduos comuns e recicláveis
• Resíduos na construção civil
• Plano de Gerenciamento de resíduos - PGR: requisitos mínimos
No segundo dia, a palestra sobre
Acessibilidade Aplicada foi ministrada pelo Arquiteto Eduardo
Ronchetti, especialista em Acessibilidade, e contou com 39 participantes.

veja o vídeo acessando o QR Code

Os temas abordados foram:
• O que é Acessibilidade
• Conceito e Prática do Desenho
Universal
• Rota Acessível
• As Leis e Normas de Acessibilidade
• Projetos de Acessibilidade
• Estudo de Caso.
O evento foi realizado com o
apoio do CREA-SP (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo) e IPEEA (Instituto Paulista
de Entidades de Engenharia e
Agronomia).

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, AGRÔNOMOS E ARQUITETOS DE AMERICANA

CURSO NR-35
Trabalho em Altura

N

os dias 11 e 12 de novembro a AEAA (Associação dos Engenheiros, Agrônomos e
Arquitetos de Americana) realizou o curso
NR-35: Trabalho em Altura, em mais uma parceria com o CREA-SP para valorização profissional.
Ministrado pela WFaccioli Segurança do Trabalho,
o curso certificado de oito horas contou com aula
teórica on-line e atividades práticas que abrangeram normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho
em altura, análise de riscos e condições impeditivas, riscos inerentes e medidas de proteção e controle, equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) – seleção, inspeção, conservação e
limitações de uso, acidentes típicos, condutas em
situações de emergência com noções de técnicas
de resgate e primeiros socorros, trabalho em andaime, escadas, plataformas e telhados, principais
riscos de acidentes, fatores de quedas, prevenção
de acidentes; subida e descida em escadas fixas
utilizando talabarte duplo com trava quedas, montagem de linha de vida temporária com corda, uso
de trava quedas e simulado de resgate com vítima
suspensa.
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Eleições 2020 Confea/CREAs e Mútua

correram no dia 01 de outubro de 2020 as eleições
do Sistema Confea/Crea e
Mútua. Neste ano, os profissionais foram às urnas para eleger
presidentes do Confea, dos 27
Creas e diretores-gerais e administrativos das Caixas de Assistência dos Profissionais dos
Creas (Mútua), para o mandato 2021-2023. Nos Estados da
Bahia, Maranhão, Paraná, Rio

Grande do Sul e Tocantins elegeram, ainda, conselheiros federais. Com adoção de medidas de
proteção definidas pelas autoridades de Saúde, o pleito aconteceu em clima democrático e de
tranquilidade em todo o Brasil.
O plenário federal de Engenharia e Agronomia homologou os
resultados das eleições gerais,
confirmando os votos apurados
e aprovando os resultados do

A

cia de qualidade de serviços no fazer parte deste processo e colaborar para construção do novo
setor público.
Inspirados nas empresas mais CREA-SP.
inovadoras da atualidade, iniciamos a nossa própria transformação. Estamos implantando a
cultura ágil e colaborativa, o fortalecimento das conexões com
startups, instituições de ensino,
empresas e governos, a realização de uma gestão transparente e colaborativa, com serviços
mais ágeis e inteligentes, a ampliação da fiscalização digital e a
capacitação profissional.
Estamos focados em atender às
novas demandas do mercado,
estabelecer a ética profissional
e principalmente, ampliar nossa presença de fiscalização para
Vinicius Marchese Marinelli
manter a sociedade mais segura.
Eng. de Telecomunicações
O desafio é grande, mas não esPresidente do Crea-SP
tamos sozinhos. Convido você a

pleito que, entre outros, reelegeu, o eng. civil Joel Krüger para
a presidência do Confea e o eng.
de telecomunicações Vinicius
Marchese Marinelli para a presidência do CREA-SP. O eng. eletricista Renato Archanjo de Castro,
que presidiu a AEAA por 02 mandatos – de 2016 a 2020, foi eleito
para o cargo de Diretor Geral da
Mútua no Estado de São Paulo.

Palavra do Presidente

s mudanças que vivemos
atualmente são muito profundas e exigem uma nova forma
de enxergar o mundo ao nosso
redor. A necessidade por soluções efetivas nos negócios trazem à tona uma gestão que, além
da tecnologia, envolva as pessoas no processo de transformação
digital.
Os profissionais de engenharia,
agronomia, geociências e profissões da área tecnológica que
sempre tiveram um papel fundamental no desenvolvimento
do nosso país, mostraram a sua
relevância em tempos de crise e
agora estão na liderança da retomada econômica.
Trazer o profissional para o centro das nossas ações poderá nos
levar ao principal objetivo que é
tornar o Conselho uma referên-
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Eleições do CAU 2020

o dia 15 de outubro, arquitetos e urbanistas em todo o país votaram nas Eleições
do CAU 2020, em pleito realizado integralmente de forma digital. Na ocasião, foram
eleitos os novos conselheiros federais do CAU/
BR e os conselheiros estaduais para a gestão

2021-2023. Os presidentes do CAU/BR e dos
CAU/UF serão eleitos entre seus colegas conselheiros, em votação na primeira Reunião Plenária de cada conselho, em janeiro de 2021.
Fonte: site CAU/SP
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, AGRÔNOMOS E ARQUITETOS DE AMERICANA

Palestras Tecnológicas
Online e Gratuitas

A

AEAA realizou nos dias 01, 02 e 15 de dezembro o evento Palestras Tecnológicas, contando
com a participação dos palestrantes Juliano Ramos, nos temas Disruptura Comportamental na
Engenharia – Os Impactos Tecnológicos e Comportamentais que afetam nossas vidas e Disruptura Comportamental na Engenharia – Os Impactos
Comportamentais frente a Industria 4.0; e Stella
Hiroki no tema Smart City/Cidades Inteligentes

veja o vídeo acessando o QR Code

– Infraestrutura e Sustentabilidade. Todas as palestras aconteceram online, com transmissão pelo
YouTube e Facebook da AEAA, garantindo Certificado de Participação e o material em PDF a todos
os participantes. O evento foi realizado em pareceria com o CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo) e o
Grupo Imediata.
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