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Passamos por mais uma renovação de um
terço do Conselho Deliberativo, em 27 de mar-
ço, data em que realizamos a eleição. A posse
ocorreu em 7 de abril.

Algumas pessoas retornam ao Conselho, ou-
tras chegam pela primeira vez, colocando-se à
disposição da AEAARP para prestar importan-
tes serviços.

Muitos dos que aqui estão serão eternos colaboradores da entida-
de e certamente terão, no futuro, o imenso prazer de sentir o dever
cumprido.

O tempo passa rapidamente, e ao prestar a atenção podemos
constatar a grandeza de nossa Associação e o valor significativo
que ela detém, trazendo consigo uma grande folha de serviços pres-
tados à comunidade.

O Fórum Ribeirão Preto do Futuro, iniciado em 6 de março, é o
mais recente desafio que os associados passam a enfrentar, utili-
zando todo seu potencial acadêmico e suas experiências na vida
prática para retribuírem com soluções para os diversos problemas
estruturais que assolam nossa querida cidade.

É uma tarefa que exige muita maturidade, e acima de tudo muito
respeito entre os participantes, para que atinjamos soluções signifi-
cativas, visando simplesmente ao bem coletivo.

Chegaremos lá, com certeza.

Nossamaturidade deve ser compatível com a grandeza de nossa
Associação, que em 8 de abril comemorou seus bem-vividos 58
anos. No dia anterior realizamos um coquetel e prestamos justas
homenagens ao ilustre colega engenheiro civil e eletricista Décio
Carlos Setti, pelos 50 anos de formatura e pela sua ininterrupta e
valiosa participação ao lado da AEAARP.

Parabéns ao engenheiro Décio Carlos Setti.

Parabéns à AEAARP.

Painel do leitor
Envie seus comentários sobre as matérias desta edição

para o e-mail aeaarp@aeaarp.org.br
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CREA-SP

Dúvidas sobre Acervo Técnico

» Considera-se Acervo Técnico
do profissional toda a experi-
ência por ele adquirida ao lon-
go de sua vida profissional,
compatível com as suas atribui-
ções, desde que registrada a
respectiva responsabil idade
técnica nos Conselhos Regio-
nais de Engenharia, Arquitetu-
ra e Agronomia;

» O sistema de Registro de Acer-
vo Técnico (RAT), com a expe-
dição da Certidão de Acervo
Técnico (CAT), foi criado pela
reso lução nº  317/1986 do
Confea, que dispõe sobre Re-
gistro de Acerto Técnico dos
Profissionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia e ex-
pedição de certidão;

» Os documentos exigidos são
requerimento, ART, comprova-
ção de conclusão da obra/ser-
viço, comprovação de vínculo
e taxa;

» As atividades técnicas estão dispo-
níveis no site www.creasp.org.br,
link Informações/Tabelas/Tabela

Preenchimento ART (vá até o final
da página)/Próxima/Campo 26;

» Os prazos para todos os servi-
ços prestados pelo Crea-SP es-
tão dispostos na instrução nº
2.404/2005. O prazo mínimo para
o Acervo Técnico é de quatro
dias úteis, com edital;

» O requerimento poderá ser en-
cont rado no s i te
www.creasp.org.br, link Servi-
ços/Serviços Abertos ao Públi-
co/Formulário Eletrônico: Re-
querimento de Registro e Cer-
tidão de Acervo Técnico;

» No caso de RAT e CAT refe-
rentes a Estudos de Impacto
Ambiental e Relatório de Impac-
to Ambiental, deverá ser apre-
sentado atestado do contratan-
te identificando toda a equipe
técnica e as atividades desen-
volvidas individualmente pelos
seus componentes, bem como
as ARTs devidas (uma via ori-
ginal e cópia simples ou cópia
autenticada), corretamente pre-
enchidas;

» De acordo com a lei 6.496/77
do Confea, artigo 1º, todo con-
trato escrito ou verbal para a
execução de obras ou presta-
ção de quaisquer serviços pro-
fissionais referentes à enge-
nharia, arquitetura e agronomia
fica sujeito à Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART);

» De acordo com a resolução nº
425/98 do Confea, artigo 3º, ne-
nhuma obra ou serviço poderá
ter início sem a competente
Anotação de Responsabilidade
Técnica, nos termos desta re-
solução. Sendo assim, o reco-
lhimento de ART referente às
obras e serviços deverá ser
efetuado no período compreen-
dido entre a data do contrato e
a do início da execução;

» Antes de protocolar, verifique
se as informações de atividade
técnica, quantificação, valor e
período são as mesmas nos do-
cumentos:  comprovação da
conclusão da obra/serv iço,
ART e requerimento.

Com relação ao questionamento de alguns profissionais sobre Acervo Técnico, o Crea-SP faz as seguintes considerações:
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RIBEIRÃO PRETO DO FUTURO

Durante o primeiro debate do
Fórum Ribeirão Preto do Fu-
turo, realizado em 16 de mar-

ço, na AEAARP, a população de Ri-
beirão Preto pôde conhecer detalhes
sobre o Plano Diretor da cidade. De
acordo com o engenheiro civil e dire-
tor de urbanismo da Secretaria do Pla-
nejamento de Ribeirão Preto, José
Aníbal Laguna, a cidade enfrenta di-
versos problemas que precisam ser
solucionados com a reformulação do

Plano Diretor. “Ele deve ser elabora-
do pela sociedade e o poder público
e discutido no Conselho Municipal
de Urbanismo (Comur). Isto seria o
ideal. Fizemos uma leitura real da ci-
dade e diagnosticamos problemas em
várias áreas”, diz Laguna.

Um deles é o crescente
número de favelas, que hoje
atinge a marca de 31 núcle-
os, onde moram 4.600 famíli-
as, o equivalente a 22 mil pes-
soas. Outras questões
preocupantes são as en-
chentes, o aeroporto, os es-
paços vazios urbanos e a
verticalização da cidade.
“Corremos o risco de perder
as palmeiras da avenida
Jerônimo Gonçalves por cau-
sa das enchentes. Nosso ae-
roporto é o quarto maior do
Estado e está saturado. Para
ampliá-lo será necessário au-
mentar a pista, o que ocasio-
nará desapropriações. Já o
crescente número de edifíci-
os na área central e na zona

sul da cidade não é compatível com a
infra-estrutura existente. Não há emis-
sários e interceptores de esgoto su-
ficientes para toda esta demanda”,
analisa Laguna.

O Estatuto das Cidades fornece al-
guns instrumentos para acabar ou,

Engenheiros, arquitetos e
agrônomos participaram de um
debate na AEAARP, no qual
mostraram as peculiaridades de
Ribeirão Preto que devem ser
inseridas no Plano Diretor

Fórum traça diagnóstico
dos problemas da cidade
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pelo menos, reduzir o número de fa-
velas. “Um deles são os loteamentos
com financiamentos subsidiados, ali-
ado a uma política de geração de tra-

Mauro de Castro Freitas enfocou a experiência de
Ribeirão Preto em planejamento participativo para o
Plano Diretor

Este fórum é uma iniciativa inédita da AEAARP e conta com o respaldo da
comunidade e do poder público

Para José Aníbal Laguna, o Plano
Diretor deve ser elaborado pela
sociedade e o poder público e
discutido no Comur
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Os dez principais pontos do Plano Diretor

Habitação: cresce o número de fave-
las, que hoje atinge a marca de 31
núcleos, onde moram 4.600 famíli-
as, o equivalente a 22 mil pessoas.

Enchentes: podem causar a destrui-
ção das palmeiras da avenida
Jerônimo Gonçalves

Aeroporto: quarto maior aeroporto do
Estado, já está saturado, e para
ampliá-lo será necessário aumentar
a pista, o que ocasionará desapro-
priações e gastos para indenizar os
moradores do local

Vazios urbanos: é preciso ocupar es-
ses espaços, como o morro do
Educandário e algumas áreas na
Ribeirânia

Verticalização da cidade: o crescente
número de edifícios na área central
e na zona sul da cidade não é com-
patível com a infra-estrutura existen-
te. Não há emissários e interceptores
de esgoto suficientes para toda esta
demanda

Patrimônio histórico: imóveis antigos,
que retratam a história da cidade,
precisam ser preservados

Aqüífero Guarani: abastece toda a ci-
dade e tem grande parte de sua ex-
tensão na zona leste, local em que
há bastante espaço para Ribeirão
Preto crescer, mas este crescimento
deve acontecer sem prejudicar o
aqüífero, o que depende de um pa-
recer do DAEE e da Cetesb

Trânsito: a cidade possui entre 260
mil e 270 mil veículos licenciados,
sem contar os da região que circu-
lam diariamente em Ribeirão Preto.
É preciso redistribuir esse trânsito

Fundos de vale: devem ser protegidos
para evitar problemas de drenagem,
principalmente na avenida Maurilio
Biagi e na Via Norte

Uso e ocupação de solo: este ponto é o
de maior conflito. As avenidas 9 de
Julho e Presidente Vargas, que eram
estritamente residenciais no pas-
sado, tiveram de mudar seu perfil
nas décadas de 70 e 80 devido ao
crescimento da cidade. É preciso
adequar os espaços da cidade às
novas manifestações da população

balho e renda. Afinal, não adianta dar
a moradia se a pessoa não tiver con-
dições de pagar o financiamento”,
completa o arquiteto Mauro de Cas-
tro Freitas, que também participou do
debate.

Freitas enfocou a experiência de
Ribeirão Preto em planejamento
participativo para o Plano Diretor,
baseando-se no acompanhamento
que fez, pela AEAARP, em audiênci-
as públicas realizadas pela Comissão
Especial de Estudos do Plano Dire-
tor, da Câmara Municipal, entre julho
de 2005 a janeiro deste ano. “Temos
127 diretrizes levantadas pela popu-
lação para serem inseridas no Plano
Diretor, que devem passar por um tra-
balho técnico”, comenta.

Neste período foram realizadas 16
audiências públicas, que atingiram
todos os bairros da cidade. “Eles
foram divididos em 11 grupos, e
seus representantes elaboraram
uma série de propostas para o Pla-
no Diretor. Entre as principais po-
demos citar a ausência de um pla-
no viário e a preocupação com o
meio ambiente”, conta Freitas. Se-

gundo o arquiteto, o índice de áre-
as verdes implantadas, por habitan-
te, em Ribeirão Preto, é de 4,4 m².
Se outras áreas verdes existentes
fossem recuperadas, este índice su-
biria para 17,8 m2 e ficaria próximo
ao de Curitiba (PR).

Os problemas do transporte públi-

Muitos profissionais da área técnica participaram do debate sobre Plano
Diretor

co também foram lembrados pela po-
pulação, que pede ônibus 24 horas
por dia, linhas de bairro a bairro, ter-
minais de integração e a adequação
da atual rodoviária. Todos esses pro-
blemas precisam ser resolvidos até
20 de outubro deste ano, como deter-
mina o Estatuto das Cidades.
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RIBEIRÃO PRETO DO FUTURO

Dos 161 mil hidrômetros insta-
lados em residências, prédios
e imóveis comerciais em Ribei-

rão Preto, 100 mil apresentam proble-
mas como quebras, fraudes e liga-
ções não-cadastradas. Este número
equivale a 62% dos equipamentos
existentes na cidade. A informação
foi divulgada pelo engenheiro civil e
assessor técnico da superintendên-
cia do Daerp (Departamento de
Água e Esgoto de Ribeirão Preto),
Adalton Gilberto Santini, durante
palestra realizada em 23 de março, na
AEAARP.

O evento debateu o uso e a prote-
ção dos recursos hídricos subter-
râneos e integrou o Fórum Ribeirão

Cem mil hidrômetros têm
irregularidades em
Ribeirão Preto
Estes equipamentos, o equivalente a 62% dos existentes na
cidade, apresentam problemas de quebras, fraudes e ligações
não-cadastradas

Preto do Futuro, implantado pela
AEAARP. “Todo sistema de abaste-
cimento de água oferece perdas, que
podem ser físicas, como
extravazamentos de reservatórios e
de caixas de sucção, vazamentos nas
redes adutoras e distribuidoras e ra-
mais prediais; ou comerciais, como
fraudes e falhas de cadastro e nos
hidrômetros. Isto ocasiona um volu-
me faturado de água menor do que o
produzido”, explica Santini. “Nossa
meta é combater as perdas comerci-
ais para obter recursos e, depois, ata-
car as perdas físicas”, completa.

Outra questão muito discutida no
Fórum foi a lei de cobrança pelo uso
da água. Atualmente, o Daerp não

cobra nem paga nada por ela, porque
é extraída do aqüífero Guarani; só re-
cebe pela sua distribuição. “A lei nº
12.183, de 29 de dezembro de 2005, é
simplesmente um instrumento de ges-
tão. A água é um recurso natural, li-
mitado e de valor econômico, que já
esta escassa em alguns lugares, como
na Grande São Paulo, que precisa
importá-la de outras regiões do Esta-
do”, diz o diretor do Departamento
de Águas e Energia Elétrica (DAEE),
Carlos Eduardo Nascimento
Alencastre.

Se a água estiver sob domínio do
Estado, os recursos arrecadados se-
rão administrados pelas agências de
bacias ou o DAEE; caso esteja sob a
tutela da União, sua gestão ficará a
cargo das agências de bacias ou da
Agência Nacional de Água (ANA).
“Porém, apenas 10% da verba pode-
rá ser utilizada para custeio com pes-
soal. Os outros 90% deverão ser usa-
dos em execuções de projetos, obras
e serviços”, comenta Alencastre.

O Fórum Ribeirão Preto do Futuro
também abordou os recursos hídricos
subterrâneos, como o aqüífero
Guarani. “Esta é a primeira vez que se
faz um trabalho sério sobre aqüífero
no Brasil”, afirma o geólogo João
Paulo Fonseca Correia, especialista
em engenharia de poços. “A qualida-
de da água também está ligada à
vedação sanitária nos poços, mas
poucas empresas fazem isso de for-
ma correta”, analisa.

Heraldo Campos, facilitador local do
Projeto Piloto Ribeirão Preto, que tam-
bém participou do Fórum, esteve re-
centemente em algumas reuniões de
trabalho junto à Secretaria Geral do
Projeto de Proteção Ambiental e Sus-
tentável do Sistema Aqüífero Guarani
e o Banco Mundial, em Montevidéu,
no Uruguai. “Nosso objetivo é gerar
experiências concretas de gestão do
aqüífero. Em Ribeirão Preto, ele é a fon-

F
ot

os
: A

rq
ui

vo
 P

ai
ne

l

Da esq. p/ a dir.: Heraldo Campos, Osmar Sinelli, Ericson Dias Mello, Paulo Peixoto,
João Paulo Fonseca Correia, Adalton Gilberto Santini e Carlos Eduardo Nascimento
Alencastre



te de abastecimento de água de toda a
cidade”, justifica Campos.

Este aqüífero tem uma área de 1,2
milhão km², estendendo-se pelo Bra-
sil (840.000 km²), Paraguai (58.500
km²), Uruguai (58.500 km²) e Argenti-
na (255.000 km²). Dois terços dele
passam pelos Estados de Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, San-
ta Catarina e Rio Grande do Sul.

A preocupação com este recurso é
muito importante, e de 2000 para cá
houve um aumento das discussões
sobre o problema da água, principal-
mente pela sua escassez em algumas
partes do mundo, como no Oriente
Médio. “Em todo o planeta existem
251 pontos de conflitos sobre este
recurso natural. Por isso, Ribeirão
Preto é privilegiada nesse aspecto,
pois há muito tempo já é abastecida
pelo aqüífero Guarani”, diz o geólogo
Osmar Sinelli, um dos palestrantes do
Fórum, na AEAARP.

De acordo com ele, em
1920 a cidade captava
água do poço mosteiro do
São Bento; em 1984 já
havia 210 poços, sendo
120 do Daerp; e, atual-
mente, há 400 poços no
município, sendo 100 do
Daerp. “Ribeirão Preto é
uma região de recarga e
de superexploração do
aqüífero Guarani, mas
também de vulne-
rabilidade. Na região exis-
tem 82 indústrias, sendo
44 usinas, que precisam
ser fiscalizadas pela
Cetesb (Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental).
Os comitês de bacias também devem
desenvolver ações para o uso da
água”, finaliza Sinelli.

Apesar de toda esta preocupação,
a água tem sido utilizada como se fos-
se inesgotável, contaminada e des-

cartada freqüentemente de forma ir-
responsável após sua utilização. Ri-
beirão Preto tem uma responsabili-
dade redobrada com este recurso na-
tural, uma vez que sua população é
plenamente abastecida pelo aqüífero
Guarani.

Para que as gestantes conheçam as transformações que ocorrem em seu corpo e para que compreendam o
desenvolvimento da nova vida que está sendo gerada, o Pró-Saúde, serviço de medicina preventiva da São Francisco
Clínicas, está oferecendo desde outubro um curso específico para as futuras mamães. Uma equipe multidisciplinar dá
orientações sobre os cuidados que devem ser tomados com as mães e bebês antes, durante e após o parto.

O curso tem duração de um mês, totalizando oito encontros, duas vezes por semana. A cada mês são formados dois
grupos de 25 gestantes, sendo que cada uma pode levar um acompanhante. Os horários disponíveis são: segundas e
quartas-feiras, às 18h e às 19h30min. Os participantes devem chegar com antecedência para que seja feita a avaliação na
gestante antes do início do curso.

De acordo com o Dr. Leon Macedo, coordenador do Pró-Saúde, a oportunidade de compartilhar experiências com
outros casais e as informações recebidas trazem muitos benefícios e facilitam o dia-a-dia das futuras mamães. �Dividimos os
cursos em dois módulos. No primeiro abordamos a importância do pré-natal, as transformações maternas e desenvolvimento
fetal, a nutrição da gestante e hábitos de vida que devem ser modificados neste período. No segundo, os temas são:
aspectos psicológicos da gestação, trabalho de parto, puerpério e cuidados com o recém-nascido�, explica o médico.

Em um dos encontros, os profissionais acompanham os participantes a uma visita à maternidade para conhecer o
centro obstétrico, os apartamentos, o berçário e os outros serviços oferecidos. Outras informações podem ser obtidas no
Pró-Saúde pelo telefone (16) 3632-0554 ou e-mail prosaude@saofrancisco.com.br. O endereço do Pró-Saúde é rua Altino
Arantes, 1340.

Pró-Saúde oferece curso para gestantes

Muitos associados e pessoas da comunidade participaram
da palestra sobre recursos hídricos
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Ao tornar obrigatório que o Pla-
no Diretor também inclua o pla-
nejamento da zona rural, o Es-

tatuto da Cidade oferece a oportuni-
dade de planejar o município e a
interação com a região em aspectos
de produção, abastecimento e meio
ambiente. Com isso, Ribeirão Preto
pode justificar o slogan A Capital Bra-
sileira do Agronegócio  por ser um
exemplo em termos de desenvolvi-
mento territorial com
sustentabilidade econômica, social e
ambiental. Este é o tema que será
enfocado na palestra de 27 de abril,
na AEAARP, durante o Fórum Per-
manente de Debates Ribeirão Preto
do Futuro.

Esta obrigatoriedade do planeja-
mento da zona rural oferece uma ex-
celente oportunidade para os mu-
nicípios paulistas refletirem um
pouco sobre a questão rural, a co-
meçar pelo grande desequilíbrio
existente entre a geração de rique-
za que o setor tem oferecido e a
atenção que recebe dos setores
públicos. Neste particular, um bom
exemplo, do qual Ribeirão Preto
não está excluído, é o fato de que
cerca de dois terços dos municípi-

Plano Diretor e zona rural
Este tema será enfocado na palestra de 27 de abril, na AEAARP, durante o Fórum
Permanente de Debates Ribeirão Preto do Futuro

os paulistas não dispõem de uma
Secretaria da Agricultura.

Acompanhe, abaixo, os principais
problemas que precisam ser discuti-
dos na elaboração do Plano Diretor
Participativo com enfoque na zona
rural.

1. O município precisa gerar e gerir
um banco de dados do setor como
base imprescindível para diagnós-
tico, viabilizando, assim, um pla-
nejamento apropriado;

2. Caso a opção do município seja a
de não contar com uma Secretaria
da Agricultura, será de vital im-
portância que se designe algum
responsável por este trabalho, que
atuaria em sintonia com o Conse-
lho Municipal de Desenvolvimen-
to Rural;

3. Um trabalho conjunto deve ser fei-
to para traçar estratégias de estí-
mulo à diversificação de cultivos,
visando à geração de riqueza e
objetivando a manutenção do mé-
dio e pequeno produtores nas
propriedades;

4. Crescimento desordenado das ci-

dades e proteção às áreas de
recarga do aqüífero Guarani;

5. Ouvir e mobilizar o produtor rural
na elaboração do Plano Diretor
Participativo Municipal;

6. Passivo Ambiental (áreas de pre-
servação permanente e reserva le-
gal) e formas criativas que preve-
jam incentivos financeiros e tribu-
tários aos produtores rurais, para
que o município estabeleça ver-
dadeira parceria objetivando a re-
gularização desta questão;

7. É preciso ter uma mentalidade re-
gional ao se pensar nos planos
de ação a serem implantados;

8. Barreiras tarifárias x barreiras sa-
nitárias;

9. Promoção de soluções entre a so-
ciedade civil e cadeias produtivas
integrantes do segmento
agropecuário;

10. Impacto de novas tecnologias e
práticas agrícolas  no modelo atual,
tais como mecanização do corte de
cana-de-açúcar e transgênicos;
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Agenda de debates

Data Assunto

16/3 Plano Diretor e Estatuto da Cidade �
Aspectos Gerais e a Experiência
de Ribeirão Preto

23/3 Gestão de Recursos Hídricos �
Aqüífero Guarani

06/4 Código de Obras

27/4 Plano Diretor e Zona Rural

11/5 Sistema Viário

25/5 Mobiliário Urbano

08/6 Patrimônio Cultural

22/6 Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo

6/7 Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
Meio Ambiente Regional � Código
Ambiental

Obs: As palestras começam às 19h30, na
AEAARP

11. Manutenção adequada das estra-
das rurais;

12. Segurança na área rural;

13. Resíduos sólidos;

14. Educação ambiental;

15. Equipamentos públicos na zona
rural voltados para o atendimento
de questões como saúde, lazer e
educação;

16. Recursos internacionais para
ações ambientais;

17. Avaliação regional de possíveis
impactos nas mudanças na matriz
energética;

18. Estímulo ao cooperativismo e ao
processo de agregação de valor e
empreendedorismo rural;

19. Prestigiar as microbacias como
Unidade Básica de Planejamento;

20. Sensibilização de cadeias produ-
tivas beneficiadas com ganhos de
oportunidade para maior participa-
ção em projetos de responsabilida-
de social;

21. Busca de parcerias com laborató-
rios fitoterápicos e indústrias de
cosméticos;

22. Conceito expandido de seguran-
ça alimentar;

23. Avaliação das oportunidades de
geração de emprego e renda resul-
tantes da adequação ambiental das
propriedades na zona rural;

24. Agronomia Urbana: desenvolvi-
mento de estratégias para os terre-
nos existentes nos vazios urbanos;

25. Agro Eco Turismo e Turismo de
Aventura: a região de Ribeirão
Preto é rica em atrativos envol-
vendo recursos naturais e
patrimônio histórico.
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Desenvolvimento Sustentável

Nós, seres humanos, somos to-
talmente dependentes dos re-
cursos naturais. Nossas fon-

tes de energia provêm diretamente da
natureza, do meio ambiente. Porém,
as questões ambientais estão,
hoje, entre os principais entraves
para o desenvolvimento econô-
mico e incremento da produção,
principalmente no Brasil.

Com a Lei Federal nº 9.605,
aprovada em fevereiro de 1998,
que dispõe sobre as atividades
lesivas ao meio ambiente, ou seja,
trata dos crimes ambientais, os
técnicos que analisam, aprovam
e licenciam projetos que podem
oferecer riscos ao meio ambiente
são diretamente responsáveis
por seu parecer perante o Minis-
tério Público, podendo ser, ain-
da, contestados judicialmente.

Tal fato limitou a emissão de
pareceres favoráveis, e até mes-
mo ocasionou um aumento da
morosidade na tramitação de pro-
cessos de licenciamento junto
aos órgãos governamentais res-
ponsáveis pelo meio ambiente.
Fato este compreensível median-
te a situação. Quem em sã cons-
ciência agiria de outra forma?

Segundo um levantamento da
Associação Brasileira da Infra-Es-
t rutura e Indústr ias de Base
(ABDIB), os recursos aplicados
no setor em 2003 caíram 61,7% em
relação ao ano anterior, pois o
impasse ambienta l  es tá
inviabilizando a implantação de
vários projetos no Brasil, nas
mais diferentes áreas, o que aca-
ba ocasionando também perdas
no nível de empregos.

Um bom exemplo, que pode aqui

ser citado, refere-se à Cia. Vale
do Rio Doce, que planejou apli-
car em energia, em 2003, US$ 170
milhões, porém, foram aplicados
apenas US$ 70 milhões, ficando
o restante no aguardo da devida
aprovação das usinas hidrelétri-
cas que estão sofrendo restri-
ções ambientais.

Outro bom exemplo é a dificul-
dade para a finalização da dupli-
cação da rodov ia  Régis
Bittencourt - BR-116, que interli-
ga São Paulo ao Paraná, na parte
que passa pela Serra do Cafezal.
Essa importante rodovia ficou
conhecida como a “estrada da
morte” devido ao grande número
de acidentes que ocorrem, prin-
cipalmente, nos trechos de pista
ainda não duplicada. Cabe des-
tacar que esses trechos estão no
Estado de São Paulo.

Sem dúvida, essas obras devem
ser executadas com o menor
impacto possível ao meio ambiente,
porém, é preciso evitar prejuízos à
população e à vida humana.

Há poucos anos nem se pensa-
va em preservação ou conserva-
ção e, agora, o que ocorre é um
excesso de zelo. É preciso encon-
trar o ponto de equilíbrio, em que
a preservação ambiental esteja
aliada ao desenvolvimento soci-
al e econômico.

Existe um caminho para encontrar
esse ponto de ajuste, denominado
Desenvolvimento Sustentável, que
pode ser definido como equilíbrio
entre tecnologia e ambiente, relevan-
do-se os diversos grupos sociais de
uma nação e também dos diferentes
países na busca da equidade e justi-
ça social.

Para alcançar o Desenvolvimento
Sustentável, a preservação do meio
ambiente tem que ser considerada
como parte integrante do processo
de crescimento. E é aqui que entra
uma questão importante: a sutil dife-
rença entre crescimento e desenvol-
vimento.

O crescimento não conduz auto-
maticamente à igualdade social nem
à justiça social, pois não leva em con-
sideração nenhum outro aspecto da
qualidade de vida, a não ser o
acúmulo de divisas. Passa por cima
do respeito.

O desenvolvimento preocupa-se
também com a geração de riquezas,
mas tem o objetivo de distribuí-las,
de melhorar a qualidade de vida jun-
tamente com a aplicação da
tecnologia, levando em considera-
ção, portanto, a qualidade ambiental
do planeta, que é a casa do ser hu-
mano.

*O engenheiro florestal está di-
retamente ligado à natureza em seu
ofício: é ele quem estuda e planeja
a exploração dos recursos flores-
tais para encontrar um modo ade-
quado e racional de aproveitá-los,
com o menor risco ambiental pos-
sível, visando à conservação dos
ecossistemas. A profissão está re-
conhecida por lei, sob o parecer nº
2.709/76 - Decre-
to nº78.631, de
27/10/76.

Evandra Bussolo Barbin

Engenheira Florestal
Presidente da APAEF (Associação
Paulista de Engenheiros Florestais)
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ENGENHARIA AGRONÔMICA

Sistemas de Irrigação Paisagística

AlexandreMishima

Engº agrônomo associado da AEAARP

A irrigação é uma técnica muito an-
tiga. Era usada por egípcios,
assírios, incas e outros povos

para possibilitar a agricultura em locais
inóspitos ou aumentar a produtivida-
de de suas lavouras.

Na atualidade, a irrigação ganhou seu
primeiro impulso quando foi inventado

o aspersor de impacto, nos EUA, por
Orton Englehart. A repercussão deste in-
vento para a agricultura foi comparada à
invenção da lâmpada, de Thomas Edison,
e ao telefone, de Alexandre Gram Bell.

No decorrer dos anos e com novos aper-
feiçoamentos, a irrigação também foi
direcionada para o paisagismo, possibili-
tando um ganho no aspecto visual de jar-
dins e áreas verdes devido à melhoria nas
condições de sobrevivência das plantas,
que passaram a não depender integralmen-
te do clima para seu desenvolvimento.

Na irrigação, o desperdício e o mau uso
da água são pontos de constante preo-
cupação em toda a elaboração de um pro-
jeto de irrigação para maximizar o efeito
da água sobre as plantas e consumir ape-
nas o necessário.

No Brasil ainda não há uma cultura e a
devida consciência na utilização da água.
Os jardins não são irrigados; na verdade
são molhados e de uma forma errônea,
tanto para as plantas, como para a eco-
nomia de água, além de custar mais.

Na irrigação paisagística a quantidade
de água a ser aplicada varia em função

da área, tipo de solo, clima, relevo e das
espécies que serão plantadas no
paisagismo.

Cada espécie vegetal tem uma neces-
sidade de água, e o excesso ou a falta é
prejudicial ao desempenho das funções
fisiológicas, causando estresse e, geral-
mente, a morte da planta. Campos espor-
tivos recobertos por espécies de
gramínea têm uma necessidade de água,
palmeiras requerem outra, espécies de
clima árido necessitam de pouca água
para sobreviver.

Quando um projeto de irrigação
paisagístico é elaborado, todos estes
fatores são considerados na determina-
ção da lâmina de água. Esta lâmina é apli-
cada de forma heterogênea; cada espé-
cie de planta ou conformação de jardim
recebe uma determinada quantidade de
água, podendo ser controlada pelo tem-
po de aplicação ou da quantidade de
vezes que será aplicada em um determi-
nado período.

Hoje em dia a irrigação paisagística
conta com sistemas automatizados de ir-
rigação que fazem este trabalho de con-
trole do turno de rega e da quantidade
de água aplicada. São sistemas desen-
volvidos para máxima eficiência e eco-
nomia, sem interferir no projeto de
paisagismo.

Em geral os sistemas de irrigação
automatizados são hidráulicos e
eletromecânicos, que possuem compo-
nentes para a condução da água, sua dis-
tribuição nos espaços verdes
(aspersores) e o controle das funções
de rega. São sistemas projetados para
serem enterrados, não interferindo no
paisagismo ou na manutenção das áreas
onde estão instalados.

A parte hidráulica é dividida em uma
linha mestra ou principal e as linhas se-
cundárias. Dependendo do tamanho da
área, estas linhas secundárias setorizam
o sistema de irrigação, tornando o proje-
to mais econômico em termos de materi-
ais e equipamentos e também possibili-
tando formas diferentes de irrigação (as-
persão, microaspersão, gotejamento).

Os aspersores são os componentes
que distribuem a água e são locados se-
gundo o paisagismo e o projeto

arquitetônico. Geralmente estes
aspersores são reguláveis ou possuem
bocais com regulagens para o raio de al-
cance, o ângulo e a vazão.

O controle de funções em um sistema
de irrigação automatizado é feito por meio
de uma central eletrônica na qual são
formatados os dados quanto ao tempo
de funcionamento de cada setor, a or-
dem de abertura de cada válvula,
quantas vezes o sistema será acionado,
etc. Ao controlador de funções pode-se
conectar um sensor de chuva que inter-
rompe a irrigação quando a precipitação
pluviométrica atingir uma lâmina pré-de-
terminada.

A tecnologia neste campo permite ainda
que o sistema de irrigação esteja integrado
a uma rede de sensores com funções com-
pletamente diferentes como, por exemplo,
o controle da vazão de água por residência
em um condomínio, o fluxo de pessoas que
entram e saem de um hotel; quantos e quais
animais entram em uma sala de ordenha e
suas produtividades. Esta sofisticação
pode ser, inclusive, monitorada e controla-
da via satélite.

Na irrigação paisagística, os equipa-
mentos são desenvolvidos para ter uma
vida útil indeterminada; desde que cor-
retamente dimensionados e instalados;
sendo fabricados com materiais não-cor-
rosivos e que não se deterioram em con-
tato com o solo ou expostos ao sol.

A automação na irrigação paisagística
não significa apenas comodidade, mas
também técnica aplicada e baseada em
estudos e desenvolvimento de compo-
nentes que possam trabalhar com mais
eficiência e economia no uso da água,
proporcionando resultados que se refle-
tem no paisagismo e diretamente na saú-
de e beleza das plantas.

Fotos: Divulgação
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Coquetel e homenagem
marcam o aniversário
da Associação
Cerimônias aconteceram em 7 de abril, na sede da AEAARP

1. A posse dos novos
conselheiros foi prestigiada
por muitos associados

2.O engenheiro Décio Carlos
Setti recebe placa das mãos
do presidente da AEAARP

3. Décio Carlos Setti presidiu
a entidade entre 1969 e 1971

4. O Coral Som Geométrico
abriu a cerimônia

5. Após as cerimônias, os
associados participaram de
um coquetel

6.O presidente da AEAARP,
Wilson Luiz Laguna, o
presidente do Conselho
Deliberativo, José Alfredo
Pedreschi Monteiro, e os sete
novos membros do Conselho
Deliberativo

Para celebrar seus 58 anos de constan-
te atuação perante a comunidade e a
classe dos associados, a AEAARP

realizou um coquetel e prestou uma homena-
gem a um de seus mais antigos associados,
o engenheiro civil e eletricista Décio Carlos
Setti, que presidiu a entidade entre 1969 e
1971. Estas duas cerimônias aconteceram em
7 de abril, na sede da AEAARP.

Neste mesmo dia também houve a posse de
sete novos conselheiros, eleitos para um man-

dato de três anos. Foram empossados Maria
Cristina Salomão, Carlos Alberto Palladini Fi-
lho, Edes Junqueira, Hugo Sérgio Barros
Riccioppo, Marcos A.Spínola de Castro,
Ronaldo Martins Trigo e Sylvio Xavier Teixeira
Júnior. Com isso, deixaram o Conselho
Deliberativo os seguintes associados: Clever
Mazzoni Campos, Roberto Coelho Falaschi,
José Antonio da S. Gonçalves, José Roberto
Scarpellini, Andrea Poletto Chaves, Celso Oli-
veira dos Santos e Edson Seixas Forni.

Fotos: Arquivo Painel
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Bodas de ouro na engenharia
O engenheiro civil Décio Carlos Setti completa 50 anos de
atuação profissional, muitos deles dedicados à Associação,
entidade que presidiu entre 1969 e 1971

O engenheiro civil e eletricista
Décio Carlos Setti acompanha
o dia-a-dia da AEAARP des-

de fevereiro de 1957, quando se tor-
nou sócio da entidade. De lá para cá
viu a Associação crescer e se fortale-
cer como uma das maiores entidades
de classe do Estado de São Paulo.

Em 2006, ele completa 50 anos de
atuação profissional, uma marca his-
tórica que o coloca, seguramente, en-
tre os mais experientes e conceitua-
dos engenheiros de Ribeirão Preto.
Por este motivo, a AEAARP decidiu
lhe prestar uma justa homenagem,
para marcar a comemoração dos 58
anos da entidade.

Décio Carlos Setti nasceu em Ri-
beirão Preto, em 23 de setembro de
1930, é casado com Terezinha Meurer
Brêtas Setti e tem três filhos (Carlos
Décio, Silvia Paula e Alexandre) e
quatro netos.

Nesta entrevista, ele conta um pou-
co sobre a influência do pai na esco-
lha de sua profissão e da importân-
cia da AEAARP para a comunidade.

Painel � Quando o senhor desco-
briu a vocação para a engenharia?

Setti – Herdei a vocação do meu pai,
Alexandre Setti, que era pedreiro e se
tornou construtor numa época em que
havia poucos engenheiros. Ele até fez
um exame prático no Crea-SP e rece-
beu o título de construtor licenciado,
entre as décadas de 30 e 40. Seu regis-
tro no conselho é o de nº 87, que lhe
autorizava a exercer a profissão exclu-
sivamente em Ribeirão Preto.

Painel � Como foi o início de sua
carreira profissional?

Setti – Formei-me na Escola de En-
genharia de Juiz de Fora (MG), em
1955, aí voltei para Ribeirão Preto e,
no ano seguinte, já me associei à
AEAARP. Logo depois de formado,
trabalhei na firma de meu pai, onde
fiquei até 1981, ano de seu falecimen-
to. Paralelamente, também exerci a
profissão como autônomo e dei au-
las de Física no antigo Ginásio do
Estado, hoje Colégio Otoniel Mota,
por 36 anos. Atualmente sou sócio
da Setti Engenharia, junto com meu
filho Alexandre. Nesses 50 anos, re-
alizei centenas de obras em Ribeirão
Preto e região.

Painel � O senhor presidiu a
AEAARP entre 1969 e 1971. Quais
foram as principais conquistas da
Associação durante a sua admi-
nistração?

Setti – Naquela época, a AEAARP
não tinha uma sede própria, e as reu-
niões eram realizadas em obras ou
salas emprestadas. Durante a minha
gestão adquirimos duas salas no
edifício Padre Euclides. Consegui-
mos pagá-las com muito esforço e
contamos com a ajuda de algumas
empresas, que nos doaram materiais
de escritório e alguns eletrodomésti-
cos para que a entidade pudesse
funcionar decentemente. Neste perí-

odo lutamos para que a cidade
sediasse uma inspetoria regional do
Crea-SP, fato que se concretizou em
1974. Depois até atuei como inspe-
tor do conselho paulista.

Painel � Qual a importância da
AEAARP para a cidade?

Setti – Ela é fundamental, pois reúne
técnicos muito qualificados. É respei-
tada e consultada pela população e o
poder público e tem elevado papel so-
cial. Posso citar como exemplos os
corais Som Geométrico e o infantil,
mantidos pela entidade, e a praça Sal-
vador Mosca, no Jardim São Luiz, que
foi adotada pela Associação e está sob
sua responsabilidade. Além disso, ofe-
rece diversos convênios aos associa-
dos, possui um centro de convivência
muito bom, no qual é possível trocar
idéias com muitos profissionais, em um
ambiente gostoso, e freqüentemente
organiza palestra, cursos e eventos
técnicos, que antes eram ministrados
apenas em São Paulo.

Painel � Qual é a sensação de
completar 50 anos de atuação
profissional?

Setti – Sinto-me muito feliz por come-
morar esta data. Se materialmente não
sou realizado, para mim isso é secun-
dário. Profissionalmente sou muito re-
alizado e sempre procurei fazer tudo
com amor. Sou muito exigente comigo
mesmo e se tivesse de voltar no tem-
po, faria engenharia novamente.
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Carlos Décio Setti comemora
bodas de ouro na engenharia

Setti presidiu a AEAARP entre 1969 e 1971
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58 ANOS DA AEAARP

58 anos de valorização profissional
e atuação comunitária

A trajetória da AEAARP repre-
senta uma história de muitas
conquistas. Nesses 58 anos a

entidade sempre contribuiu para a
melhoria do nível de vida da popula-
ção e se tornou uma das mais repre-
sentativas do Estado de São Paulo,

com quase 3 mil associados.
A AEAARP foi fundada em

8 de abril de 1948 com o obje-
tivo de resguardar a ética e a
dignidade de engenheiros, ar-
quitetos, agrônomos e das de-
mais atividades regulamenta-

Fundada em 8 de abril de 1948, AEAARP é uma das
mais representativas entidades classistas do Estado de
São Paulo

O que você espera da AEAARP nos próximos anos?

Uma entidade atuante e fortalecida, com posicionamentos técnicos frente
aos problemas e temas de importância que envolvem a cidade e a socieda-
de em geral, participando e apresentando soluções, tornando-se um ver-
dadeiro Fórum Permanente de Debates. Ela deve discutir questões que
envolvem o mercado de trabalho das categorias associadas, fortalecendo
suas relações com a sociedade. Deve ser apartidária e aberta à socieda-
de, estando sempre alerta aos descaminhos, denunciando e combatendo
todas as práticas e atos que contrapõem aos princípios éticos e morais.
Fernando Freire, diretor de Comunicação e Cultura

Por meio de um sistema eficiente de comunicação com seu quadro de as-
sociados, a diretoria e o conselho podem tornar realidade suas aspira-
ções, não se esquecendo jamais de promover o crescimento profissional
por meio de permanente atualização profissional, valorização de suas pro-
fissões em ações conjuntas com o Conselho Regional e outras entidades,
da mesma forma que pela permanente integração com a comunidade.
Paulo Purrenes Peixoto, diretor de Engenharia deMeio Ambiente e Gestão
Ambiental

Beirando a terceira idade, espero que a AEAARP assuma sua sabedoria
por meio dos seus filhos mais velhos, sem, de forma alguma, perder a au-
dácia dos seus filhos mais jovens.
Maria Inês Cavalcanti, Diretoria daMulher

Acredito que todos os associados querem que a AEAARP seja uma associ-
ação forte, justa e transparente. É claro que para isso acontecer devere-
mos ter sempre uma diretoria capacitada, participante e ativa, fatores, es-
tes, que levarão a nossa associação a dias melhores, beneficiando, por-
tanto, todos os seus associados.
Pedro Ailton Ghideli, conselheiro

das pelo sistema Confea/Crea. No
início, era chamada apenas de As-
sociação dos Engenheiros, e, mais
tarde, ganhou a denominação atual.
A iniciativa de fundar a entidade
classista partiu de Guilherme de
Felipe, que não era graduado em en-
genharia, mas havia se especializado
em engenharia-sacra, com cursos re-
alizados na Itália.

Na época, Ribeirão Preto tinha
apenas 91.374 habitantes, 107.900
m² de área asfaltada e 21.608 cons-
truções de pequenos prédios, ca-
sas térreas e sobrados. Guilherme
reuniu um grupo de profissionais e
amigos, a maior parte engenheiros
agrônomos, maioria na cidade de-
vido à característica agrícola da
economia regional, para, juntos,
fundarem a Associação.

Mais do que propiciar a integração
destes profissionais com a comuni-
dade local, a entidade começou a tra-
balhar pelo reconhecimento da cate-
goria. Mas enquanto o mercado tra-
zia prosperidade para os profissio-
nais, o mesmo não acontecia com a
Associação. Sem uma sede própria,
as reuniões realizavam-se em lugares
diferentes. Nesta fase nômade sur-
giu o primeiro estatuto da AEAARP,
que passou a existir como pessoa ju-
rídica. A 1ª sede própria foi inaugura-
da em 1969, no Edifício Padre
Euclides, o mais moderno de Ribei-
rão Preto na época.
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A entrega da primeira fase da nova sede
aconteceu em outubro de 1985
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Com o reconhecimento de sua in-
serção na sociedade ribeirão-pretana,
a AEAARP recebeu do então prefei-
to Antonio Duarte Nogueira a doa-
ção do terreno da atual sede, na rua
João Penteado, no Jardim São Luiz. A
entrega da primeira fase da sede acon-
teceu em outubro de 1985 graças ao
esforço, serviços e colaboração de
diversos profissionais ligados à en-
tidade.

Das 24 profissões representadas
pela Associação, oito possuem cur-
sos de formação em Ribeirão Preto:
Arquitetura e Urbanismo, Geografia
(licenciatura), Agronomia, Engenha-
ria Química, Engenharia Civil, Enge-
nharia Mecatrônica, de Produção e
de Telecomunicações. Durante seus
58 anos, a AEAARP foi responsável
pela criação e implantação de impor-
tantes órgãos e mantém representan-
tes ou está filiada a diversas entida-
des e instituições municipais, esta-
duais e nacionais.

AEAARP possui quase 3 mil associados

UNIMED

Novamente o assunto é o equilí-
brio do contrato AEAARP x Unimed.

Na negociação anual, o índice de
5,91% ajustado com a Unimed nos
parece bom, frente ao índice nacio-
nal da saúde, de 9,71%.

Entretanto, o índice de
sinistralidade usado para disparar
a cobrança de pró-rata, que era de
100%, passou agora a 85%, o que
nos obriga, fatalmente, a uma maior
rigidez na utilização, em que o uso
inteligente e comedido deve ser re-
forçado.

Nesse contrato, os usuários têm
quase que a obrigação de partici-
par da administração do uso, atuan-
do ativamente como verdadeiros au-
ditores do processo. A vigilância nas
consultas que obedecem a interva-
los de 21 dias, no número excessi-
vo de exames e nos procedimentos
em consultórios e hospitais é impe-

O equilíbrio continua
rativa. Na presença de possíveis ir-
regularidades, a denúncia deve ser
feita para uma apuração criteriosa.

Argumentar e conferir os procedi-
mentos realizados e assinar guias
sempre previamente preenchidas
diminuem, sem dúvida, a probabili-
dade de irregularidades.

O outro lado da questão seria a
utilização inteligente. Tentar diluir as
consultas de rotina durante o ano e
evitar interconsultas, muitas vezes
desnecessárias, são procedimentos
controladores. Não se esqueçam
que as consultas geram exames,
que, por sua vez, geram procedimen-
tos. É uma bola de neve.

Em um ano, já conseguimos re-
duzir entre 7% e 8% o número de
consultas, a nossa maior despesa.
Encarem como estímulo positivo,
para não só a manutenção, como a
tentativa de diminuir ainda mais es-

ses valores, o que é possível.

Com o novo aditivo contratual, no
qual os déficits trimestrais disparam
cobranças extras, a colaboração de
todos os usuários no controle da uti-
lização implica em uma economia
coletiva.

Os superávits conseguidos nos
últimos meses nos proporcionaram
um seguro contra contas maiores,
necessárias e imprevisíveis. Deve-
mos mantê-los.

Com relação à inadimplência, que
atingiu níveis altíssimos, medidas
deverão ser tomadas para reduzi-
la, o que tornaria o contrato ainda
mais equilibrado.

José EduardoMoretti

Consultor da AEAARP
CRM 35.797
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Doação de livros
A AEAARP solicita aos associados

e à comunidade que, caso tenham li-
vros técnicos, documentos, fotos ou
imagens sobre engenharia, arquitetu-
ra e agronomia, os doem à Associa-
ção para que possam fazer parte da
nova biblioteca da entidade. Mais in-
formações podem ser obtidas com
Solange, pelo telefone 2102-1718.
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Xadrez
Objetivando ampliar ainda mais as

suas atividades, a AEAARP convida
seus associados para conhecer um
pouco mais sobre o xadrez. Os interes-
sados em aprender este jogo ou aper-
feiçoar suas técnicas devem entrar em
contato com Solange Fecuri, pelo tele-
fone 2102-1718.

As aulas serão ministradas pelo pro-
fessor Nelson Machado, que também
pode dar mais esclarecimentos sobre
esta arte milenar, pelo telefone 639-
8393. O xadrez pode ser uma importan-
te ferramenta de desenvolvimento pro-
fissional na área de engenharia.

Curso de dança de salão
A AEAARP está oferecendo curso

de dança de salão, sob a orientação da
professora Adriana. O curso objetiva
a desinibição, descontração corporal,
estimulação rítmica e o aprendizado
técnico de diversos estilos de dança
como samba, xote, forró, foxtrot, serta-
nejo, country, mambo e valsa. Além
disso, possibilita o aumento da resis-
tência física, queima de calorias e dimi-
nuição do estresse.

As aulas acontecem às quartas-fei-
ras, das 20h às 22h. Mais informações
podem ser obtidas com Solange, pelo
telefone 2102-1718.

Agradecimentos
A AEAARP agradece ao secretá-

rio estadual da Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo,
Antonio Duarte Nogueira Júnior, e
aos deputados estaduais Antonio
Carlos de Mendes Thame e Ricardo
Trípoli por terem contribuído para
que a Associação fosse declarada
entidade de utilidade pública esta-
dual.

Combate à dengue
Em março, a Leão Engenharia re-

alizou uma operação de combate à
dengue, com a doação de saqui-
nhos de areia, folhetos explicativos
e cartazes, além de disponibilizar
dez veículos para a Prefeitura para
a coleta de entulhos pela cidade.

Em 10 de março ainda houve uma
ação com mais de 1.500 crianças
das escolas Jaime Monteiro de Bar-
ros e Teresa Hendrica Antonissen,
no Jardim Aeroporto. Com o apoio
de profissionais voluntários da
empresa, as crianças encheram 8
mil saquinhos de areia doados pela
empresa e receberam a orientação
de professores e profissionais da
vigilância sanitária sobre precau-
ção, sintomas e conseqüências da
epidemia da dengue.

Aniversariantes
A relação completa dos aniver-

sário de todos os associados está
no site da AEAARP. Não deixe de
acessá-lo.

MEIO AMBIENTE

A reserva legal prevista na lei nº 4.771/

65, artigo 16, § 2º, foi introduzida pela lei

7.803/89, que determina que toda propri-

edade rural destine pelo menos 20% de

sua área total como reserva florestal obri-

gatória, devendo esta ser averbada na

matrícula do imóvel.

Contudo, tal exigência só se tornou obri-

gatória para as propriedades quenãopos-

suíam cobertura florestal a partir de 1992,

quando a lei nº 8.141/91 estabeleceu a

obrigatoriedade de o proprietário efetuar

a recomposição arbóreamediante o plan-

tio de pelo menos um trinta avos por ano

até completar os 20%. Ou seja, a propri-

edade que não contasse, em 2005, com

pelo menos 46,6% de cobertura vegetal

na área estabelecida como reserva legal,

estaria sujeita às penalidades legais.

Em contrapartida, os proprietários que

averbarem sua reserva legal e efetuarem

a recomposição progressiva serão isen-

tos do ITR naquela área.

Portanto, em caso de dúvida consulte

um advogado.

Wilson de
Andrade Santos
Engenheiro Agrônomo



5ºPrêmiodeBalançoSocial
Voltado a profissionais de engenharia e
arquitetura, que podem inscrever seus
trabalhos na área da construção social
Organização: Instituto Ethos de
Responsabilidade Social e diversas
entidades
Inscrição: abril de 2006
Categorias:Centro-Oeste, Estado de São
Paulo, Norte e Nordeste, Sudeste (exceto
São Paulo), Destaque Micro, Pequena e
Média Empresa e Destaque Nacional
Informações: (11) 3826-5715 ou
www.premiobalancosocial.org.br

Especialização 2006 Pós-
graduaçãolatosensu
Gestão Ambiental � turma 3
Gestão Urbana � turma 2
Parceria: UFSCar e Ibeas
Informações e matrículas: AEAARP,
pelo telefone (16) 2102-1718, com
Solange Fecuri; ou pelo site
www.aeaarp.org.br

Agenda
Cursos, palestras,
seminários e
eventos
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Juliana Pimenta Ferreira arquiteta e urbanista

Vanessa Yamamuro Fujisawa arquiteta e urbanista

Evandra Bussolo Barbin engenheira florestal

Reinaldo Rodrigues Neto Filho engenheiro agrimensor

Fernando Brant da Silva Carvalho engenheiro civil

Nelson Antonio Balbo engenheiro civil

Roberto de Souza Costa engenheiro mecânico

Alexandre Paulino Targas estudante de agronomia

Amanda Caroline Rodrigues Dias estudante de agronomia

Cae Alonso Ramos estudante de agronomia

Fábio Silva Garcia de Figueiredo estudante de agronomia

Fernanda Cristina Elias estudante de agronomia

Jaymes Alves Pereira estudante de agronomia

José Luiz Orioli Júnior estudante de agronomia

Leandro Simões estudante de agronomia

Rafael Agostinho estudante de agronomia

Grazimar lobo Alvim Guedes Alcoforado estudante de arq. e urbanismo

Juliana Ferreira Morando estudante de arq. e urbanismo

André Luiz Rodrigues de Souza estudante de engenharia civil

Carla Toyama estudante de engenharia civil

Novos associados Casa Cor chega pela
primeira vez ao interior
O Interior paulista recebe pela primeira vez a Casa

Cor - maior mostra de arquitetura, decoração e
paisagismo do país. O evento será realizado em
Araraquara, de 13 de junho a 16 de julho, e reunirá
renomados profissionais do ramo.

A expectativa é de que a primeira edição da Casa
Cor Interior receba 15 mil visitantes e dite novas
tendências no mercado de arquitetura e decoração
da região.

A casa-sede da primeira Casa Cor Interior está
sendo construída especialmente para o evento e terá
1.200 m² de área construída e 4.000 m² de área de
lazer. Serão 33 ambientes, e cada arquiteto selecio-
nado para participar do evento deverá escolher um
ambiente e criar um conceito para ele.

A mostra tem ainda um fundo filantrópico. Uma
loja dentro da Casa vai comercializar objetos de de-
coração e terá renda revertida para alguma institui-
ção de Araraquara.

A história da Casa Cor começou em 1987, na capi-
tal paulista, com organização da brasileira Yolanda
Figueiredo e dos argentinos Ernesto Del Castillo,
Javier Campos Malbrán e Angélica Rueda. A primei-
ra mostra foi inaugurada em 9 de junho de 1987 na
propriedade da família Forbes, no Jardim Europa. Na
ocasião, 25 profissionais decoraram 22 ambientes e
6.700 pessoas, na maioria, senhoras da sociedade,
visitaram a casa.

A Casa Cor conta, atualmente, com 15 franquias,
que abrangem todo o cenário nacional - Pernambuco,
Ceará, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal,
Triângulo Mineiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio
de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também Lima
(Peru).

A Casa Cor será no Condomínio Nascentes do
Jaraguá, no bairro Altos do Jaraguá.

Associado tem
desconto na Said Car

Som
A AEAARP fechou uma par-

ceria com a Said Car Som, e nos
meses de maio e junho o associ-
ado que adquirir algum produto
ou serviço na empresa ganhará
7% de desconto, mediante a apre-
sentação da carteirinha da enti-
dade. A promoção é para come-
morar os 150 anos de Ribeirão
Preto.

A Said Car Som fica na aveni-
da Francisco Junqueira, 461.
Mais informações pelo telefone
(16) 3625-5059.

Convênios
Associado, utilize os estabe-

lecimentos que mantêm convê-
nio com a Associação. A lista
completa de empresas e institui-
ções que firmaram parceria com
a AEAAERP está no nosso site.
Para o bom atendimento de to-
dos, se você for a alguma empre-
sa conveniada e não conseguir
o benefício firmado, pelo fato de
o contrato já estar vencido, en-
tre em contato conosco para que
possamos renovar o convênio e
atualizar nossa lista.
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Vacinação contra
a gripe

Em maio, a AEAARP vai realizar

uma vacinação contra a gripe e uma

campanha de prevenção contra a dia-

betes. Associados e familiares pode-

rão tomar a vacina contra a gripe e fa-

zer o teste de diabetes gratuitamente.



AEAARP18

ÍNDICES

ESTATÍSTICA DEMARÇO/2006
SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURADEPARTAMENTO

DEOBRASPARTICULARES RIBEIRÃOPRETO

TIPO DA CONSTRUÇÃO OBRAS LICENCIADAS ÁREA LICENCIADA

QUANTIDADE POR CATEGORIA

RESIDÊNCIA TÉRREA 49 5.534,75
CASA PRÓPRIA 13 834,38
RESIDÊNCIA 02 PAV. 24 6.719,77
SALÃO COMERCIAL 26 9.158,40
EDIFÍCIO C/02 PAV. 0 0,00
EDIFÍCIO 03 e 04 PAV 2 1.690,41
EDIFÍCIO + DE 04 PAV. 0 0,00
CONJUNTO RESIDENCIAL 0 0,00
CONSTRUÇÃO MISTA 4 680,45
LEGALIZAÇÃO 46 8.385,75
SUBSTITUIÇÃO 1 364,21
REFORMA E AMPLIAÇÃO 11 1.182,13
PROMORE 5 317,66
CONJ. HABITACIONAL 0 0,00
TOTTOTTOTTOTTOTAL GERALAL GERALAL GERALAL GERALAL GERAL 181181181181181 34.867,9134.867,9134.867,9134.867,9134.867,91

OBRAS LICENCIADAS P/MÊS 181
MÉDIA DE OBRAS LICENC. P/DIA 7,87
MÉDIA DE CONSTR. POR DIA 1.516,00

ALVARÁS DE LICENÇA 181
HABITE-SE 120 25.526,77
CERTIDÕES 45
ALVARÁS DE DEMOLIÇÃO 2

Associe-se à Mútua
Central de Atendimento 0800-610003

site: www.mutua.com.br
Portal: www.comunitec.com.br

Procure a Caixa de Assistência junto
ao CREA do seu estado

Poupança/TR/BTN+TR/TJLP/
Salário mínimo/Taxa Selic/ UPC

Indicadore Nov Dez Jan Fev Mar

Poupança (1) (%) 0,6939 0,7280 0,7338 0,5729 0,7083
TR - Taxa Referencial (1) (%) 0,1929 0,2269 0,2326 0,0725 0,2073
BTN + TR cheia (R$) 1,4441 1,4449 1,4502 1,4536 1,4546
TJLP (% ao ano) 9,75 9,00 9,00 9,00 9,00
SalárioMínimo (R$) 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Débitos federais - taxa Selic (%)(3) 1,28 1,47 1,43 1,14 1,00
UPC - Unidade Padrão de Capital (R$) 20,45 20,58 20,58 20,58 20,58
CUB (%) 0,36 0,10 0,16 0,32 ---

(1) Taxa do dia 1º, (3) Juro pela taxa Selic p/ pagto de débitos federais em atraso; no mês do pagto. a taxa é de 1%.

CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DOS PROFISSIONAIS DO CREA

ACOMPANHE AS
REUNIÕES DA AEAARP

Maio:
08 � Conselho
15 � Diretoria
29 � Plenária (Diretoria e Conselho)






