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Chegamos no mês de agosto com uma importante 
novidade para os associados: assinamos o contrato 
com a Uniodonto, operadora de plano de saúde 
odontológico. A oferta desse convênio em condições 
diferenciadas para os nossos associados é um impor-
tante serviço que prestamos aos nossos colegas.

Manter a saúde financeira dos convênios, que por 
determinação da Agência Nacional de Saúde (Anvisa) 
são administrados pela própria Associação, é uma 
obrigação que a AEAARP, honra há muitas décadas.

O perfil dos associados mudou, a tecnologia mudou, 
os tratamentos de saúde mudaram, o modo de aten-
dimento mudou e a responsabilidade da AEAARP em 
relação à saúde dos associados e familiares segue 
inabalável. Isso acontece graças à parceria da entidade 
com seus associados, que acompanham as mudan-
ças e compreendem a necessidade de trabalharmos 
juntos para o bem-estar coletivo.
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Especial

Dois ícones da arquitetura cafeeira do interior paulista estão, finalmente, em obras. A 
intervenção na Biblioteca Altino Arantes é inovadora e arrojada e, grande surpresa para 
o público, o Palacete Camilo de Mattos também será restaurado. As duas iniciativas são 
do setor privado.

Biblioteca Altino Arantes
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AEAARP

A história 
contada pela 
arquitetura
No centro da cidade, três casarões construídos 
no início do século passado são exemplos de 
preservação, investimento e persistência.
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“Ainda temos muitos bens históricos 
abandonados no quadrilátero central, 
como o Hotel Brasil, as ruínas do Palacete 
Albino de Camargo, que também devem 
receber atenção especial. Se a cidade 
é feia e abandonada, ela é motivo de 
tristeza aos olhos das pessoas que cami-
nham pelo centro”, observa o arquiteto 
Cláudio Bauso.

Casarões e palacetes construídos no 
início do século XX na região central de 
Ribeirão Preto representam o período 
em que a cidade foi uma das maiores 
produtoras de café do Brasil. Os imóveis 
caracterizam a formação de uma cidade 
associada ao complexo cafeeiro, dos 
pontos de vista político e econômico. As 
construções invariavelmente demonstra-
vam a riqueza e o poder daquele período 
histórico.

As mudanças culturais e econômicas 
do final do Século XX provocaram a 
verticalização do centro. Muitas das 

O patrimônio cultural é um dos principais 
agentes para salvaguardar a identidade 
original de uma comunidade.
Sandra Regina Firmino Abdala - historiadora

Quando nos referimos ao patrimônio 
olhamos o passado mas, a referência são 
as escolhas que queremos deixar para as 

gerações seguintes, ou seja, para o futuro.
Nainôra Maria Barbosa de Freitas, professora de história

construções do período áureo do café 
deram lugar a edifícios residenciais e 
comerciais. Alguns casarões resistem, 
protegidos pelo Conselho de Preserva-
ção do Patrimônio Cultural de Ribeirão 
Preto (Conppac). “Preservar esses bens 
significa ter uma memória registrada não 
só do modo de edificar como também do 
modo de viver e residir no período do 
café”, explica a historiadora Lilian Rosa.

Na arquitetura, completa a historiadora 
Sandra Regina Firmino Abdala, ficam re-
gistrados erros e acertos do passado e do 
presente. “Como sociedade, nos apropria-
mos desses conhecimentos, sem os quais 
fica difícil construirmos um futuro melhor 
para nós mesmos”, argumenta Sandra, que 
atua na Divisão de Patrimônio Cultural 
da Secretaria Municipal da Cultura de 
Ribeirão Preto.

Segundo a professora de história Nai-
nôra Maria Barbosa de Freitas, docente 
do Centro Universitário Barão de Mauá, 

a preservação dos bens culturais depende 
de políticas públicas aplicadas em educa-
ção permanentemente com o objetivo de 
trabalhar com a identidade e a memória 
de uma comunidade. “Tarefa de uma vida 
inteira, aliando educação, cultura, bem 
como todos os aspectos de uma sociedade 
que se esforça para garantir às gerações 
seguintes a preservação da história e da 
memória. Acredito em parcerias entre po-
der público e privado junto com o esforço 
da sociedade civil”.

Segundo ela, quando a memória não é 
respeitada, a identidade e o exercício da 
cidadania são deixados de lado e as refe-
rências, que permitem ligar o passado com 
o futuro, são esquecidas.

“Uma cidade precisa destas referên-
cias culturais para avançar construindo 
cidadania atuante, em que o cidadão seja 
partícip partícipe e não apenas um mero 
espectador, usuário da cidade onde mora, 
ou trabalha”, defende.
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“Presente para a comunidade e resgate 
do centro de Ribeirão Preto”. É assim 
que Wagner Chiodi, diretor administra-
tivo da Fundação Educandário Coronel 
Quito Junqueira, define a restauração da 
Biblioteca Altino Arantes. A Fundação é 
mantenedora do local. 

O imponente casarão, localizado na Rua 
Duque de Caxias, na região central de Ri-
beirão Preto foi projetado pelo escritório do 
arquiteto Ramos de Azevedo, um dos mais 
importantes arquitetos brasileiros no início 
do século passado. O prédio foi construído 
em 1932 para ser residência de Francisco 
Maximiano Junqueira, o coronel Quito Jun-
queira, pecuarista, cafeicultor e empresário, 
e Theolina Zemilla de Andrade Junqueira, 
conhecida como Sinhá Junqueira. 

Ramos de Azevedo faleceu em 1928, antes desse projeto ser concluído. Ele 
projetou o Teatro Municipal de São Paulo, o Palácio das Indústrias, a Casa das 
Rosas, a Pinacoteca, dentre outras construções emblemáticas na capital paulista.
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Biblioteca Altino Arantes

Especial

AEAARP

Biblioteca  
      Altino
  Arantes

O projeto original do prédio da Biblioteca Altino Arantes foi inovador para 
época por possuir soluções arquitetônicas modernas, como a eliminação 

de corredores, promovendo a distribuição dos cômodos a partir de grandes 
vestíbulos iluminados por vitrais, além do uso de elevador, água quente nos 

banheiros e aquecimento central. A arquitetura é de influência neoclássica 
e com o uso de elementos que remetem ao neocolonial brasileiro, com 

materiais importados da Europa e madeiras nobres brasileiras.

Fonte: Associação Amigos do Arquivo Público e Histórico Ribeirão Preto.
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A nova edificação na área externa vai abrigar auditório e espaços para oficinas

Segundo Wagner, nenhuma parede 
será alterada. Serão modificadas apenas 
as funções dos espaços internos. O local 
contará com sala de leitura, acervo físico 
e digital, anfiteatro, biblioteca, café e ele-
vador para acesso de deficientes. “Será 
uma estrutura moderna, com tecnologia 
para atrair o público”, diz Wagner.

A edificação foi construída 
atendendo padrões estéticos 
e funcionais da época da 
concepção do projeto (década 
de 1920), adequado às famílias 
de alto poder aquisitivo. É farta 
em ornamentos, por dentro e por 
fora. A instalação da biblioteca 
exigiu alterações, preservando 
sua essência.  
Segundo Maria Luiza Dutra, 
responsável pelo projeto de 
restauração, a maior dificuldade 
diz respeito às instalações 
elétricas, de prevenção e 
combate a incêndios, proteção 
patrimonial, ar-condicionado e 
acessibilidade. Esses itens têm de 
compatibilizar as normas atuais 
à preservação de pisos, forros e 
paredes decoradas.
“A maior parte das paredes 
das áreas sociais do térreo da 
antiga residência, assim como 
as dos halls do pavimento 
superior, tiveram suas pinturas 
decorativas preservadas, embora 
em condições não muito boas.  
Veja, não se trata de afrescos, 
mas de pinturas feitas à máscara 
com desenhos repetitivos. Todas 
as pinturas visíveis estão sendo 
mantidas. As que receberam 
pintura lisa e foram encobertas 
em tempos idos terão apenas 
um trecho à mostra, como 
testemunho de sua existência”, 
detalha Maria Luiza.

A obra de restauração e ampliação da biblioteca começou em 27 de janeiro de 2019 
e deve ser concluída até o final deste ano. Com investimento de R$ 11 milhões, prove-
niente exclusivamente da Fundação Coronel Quito Junqueira, o projeto do escritório Pitá 
Arquitetura, de São Paulo (SP), prevê a restauração integral do prédio, realizada por um 
especialista em restauro, e a construção de um anexo, com arquitetura horizontalizada e 
minimalista. A área total passará de 600 m² para 1.490 m².

Quito Junqueira faleceu em 1938. O casal não tinha herdeiros o que inspirou sua vi-
úva, Sinhá Junqueira, a criar em 1952 a fundação que leva o seu nome com o intuito de 
que seu patrimônio fosse usado para manter as obras filantrópicas às quais se dedicou 
durante toda a vida. Ela faleceu em 1954 e no seu testamento deixou expresso o desejo 
de que a sua residência se tornasse uma biblioteca pública. No ano seguinte, 1955, foi 
inaugurada a Altino Arantes.

O prédio é tombado pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Ribeirão 
Preto (Conppac) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico (Condephaat), órgão estadual dedicado à preservação. Em 2014, a Fundação Edu-
candário assumiu a Biblioteca com o objetivo de recuperar o prédio e o acervo. “Havia vitrais 
quebrados, trincas nas paredes e alguns livros estavam desmanchando”, explica Wagner.

Biblioteca Altino Arantes
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Planta Biblioteca Altino Arantes
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Projeto de restauração e ampliação da Biblioteca Altino Arantes

Um dos cuidados do projeto de am-
pliação foi o de garantir que o novo 
espaço tivesse altura inferior ao da 
casa projetada por Ramos de Azevedo. 
“O protagonista da obra é o prédio 
histórico”, reconhece o arquiteto Fábio 
de Bem, do escritório Pitá Arquitetura. 
O projeto também deu ênfase aos es-
paços internos e externos. “Até o mo-
biliário foi pensado para a valorização 
do todo e principalmente da história”, 
detalha Fábio.

Maquete mostra a integração da nova arquitetura ao projeto original de Ramos de Azevedo 
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Especial

Dezoito meses depois de toda a burocracia tramitar na prefeitura e nos órgãos 
de preservação do patrimônio, o Palacete Camilo de Mattos, também na Rua de 
Duque de Caxias, deverá renascer. O prédio foi adquirido em 2017 pelos empre-
sários Ricardo Cesar Massaro e Marcos da Cunha Mattos – que não é descendente 
do ilustre morador original da casa, apesar da coincidência nos sobrenomes. 

Joaquim Camilo de Moraes Mattos, que foi vereador e prefeito de Ribeirão 
Preto, além da intensa atividade empresarial e política no interior paulista, 
viveu naquela casa, um endereço privilegiado da elite cafeeira.

Os 1.100 m² do local têm 600 m² de área construída, com 19 cômodos, oito 
na parte superior e 11 no térreo, além de uma varanda. Nos fundos há uma casa 
de caseiro.  “O palacete será restaurado como unidade unifamiliar, sem outra 
finalidade de uso, e seguindo sua originalidade”, explica o arquiteto e urbanista 
Claudio Bauso, responsável pela execução do projeto.

Interior Palacete Camilo de Mattos

Palacete 
   Camilo de   
  Mattos
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O objetivo dos empresários é dar nova 
utilização para o prédio e atrair pessoas 
para centro da cidade. Enquanto a obra 
não começa, a dificuldade é preservar o 
imóvel de invasões e depredações. “Temos 
frequentes ocorrências de pessoas que 
entram para furtar, dormir ou usufruir 
do local. Começamos a fazer o monito-
ramento por câmera para tentar evitar as 
invasões”, diz Ricardo.

Em junho deste ano, o Palacete foi aber-
to à visitação durante a Feira Nacional do 
Livro.  “A população teve a oportunidade 
de conhecer um de seus patrimônios 
históricos, mostrando a função cultural e 
social do edifício”, ressalta Claudio. Para 
ele, o tombamento atribuiu ao imóvel 
valores artísticos, arquitetônicos e pai-
sagísticos. “Ele participa da paisagem 
da cidade, portanto também tem uma 
tendência turística”, argumenta. Estão 
previstas visitas monitoradas ao Palacete 
durante a reforma.

A arquitetura do prédio é Art Déco, de 
origem francesa e eclética, com pinturas 
de afrescos (técnica de pintura em pare-
des) em estêncil (aplicação de tinta sobre 
um molde vazado). No seu interior foram 
utilizados materiais nobres, como mármo-
re de Carrara e Peroba-rosa nas portas, 
janelas, caixilhos.

Segundo Claudio, a construção do Ca-
milo de Mattos coincide com o período 

em que os casarões no centro eram pro-
jetados por grandes nomes da arquitetura. 
Neles, a arte do interior, sempre ricamente 
adornado, normalmente era executada 
por italianos, imigrantes que vieram para 
Ribeirão Preto para trabalhar no cafezal. 
Sem vocação para a lavoura, fixaram-se 
na cidade trabalhando como músicos, 
pintores, artistas de uma forma geral. “Os 
italianos deixaram um legado, uma contri-
buição muito grande na arquitetura e na 
arte das elites do período cafeeiro”, diz.

Claudio explica que o Palacete retrata 
as relações sociais, políticas, econômicas, 
trabalhistas e culturais de um período 
próspero. “Vemos uma relação trabalhista e 
social em espaços da casa para prestação de 
serviço interno que naquele momento eram 
importantes. Isso está na moradia, na forma 
de construção, como a disposição da casa do 
caseiro ao fundo e o quarto do casal à frente 
da casa, onde era possível manter o domínio 
dos movimentos da residência”, explica.

O Palacete Camilo de Mattos foi 
inaugurado em 1922, ano do cente-
nário da Independência. O projeto 
arquitetônico é de Antônio Soares 
Romeu, engenheiro, foi diretor de 
Obras de Ribeirão Preto e respon-
sável por várias construções na ci-
dade, como o Palácio Rio Branco, o 
Palacete Jorge Lobato e o desenho 
da Avenida Jerônimo Gonçalves. 

Planta do Palacete Camilo de Mattos
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Com quase 100 anos de existência, a 
Casa da Memória Italiana, localizada na 
Rua Tibiriçá, no centro de Ribeirão Preto, 
é exemplo de preservação. O acervo com-
posto pela estrutura arquitetônica, deco-
rativa e mobiliária é original da década de 
1920. “Piso, lustres, arandelas, pinturas 
artísticas das salas e quartos, vitrais e 
mobiliário são da época da construção”, 
conta Maria Augusta Scatena Lopes, neta 
de Pedro Biagi, o segundo e derradeiro 
proprietário do imóvel.

Maria Augusta morou na casa por mui-
tos anos e hoje coordena o programa de 
zeladoria e segurança do Museu Casa da 
Memória Italiana. Para ela, a utilização da 
casa por famílias que viveram em épocas 
tão diferentes, sem a necessidade de 

Fachada

Hall principal                       

Sala de estar

A Casa da 
     Memória
  Italiana
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adequação, só foi possível devido aos 
cuidados dos moradores.

A Casa foi projetada em 1923, pelo 
arquiteto Arnaldo Maia Lello a pedido de 
Joaquina Evarista Meirelles, fazendeira 
de café. A edificação foi denominada na 
planta como Bungalow, estilo de casa 
americana com influências do Art and 
Craft, movimento estético inglês que de-
fende o artesanato criativo. Parte de sua 
ornamentação externa é considerada com 
estilo neocolonial simplificado, que surgiu 
em São Paulo no início do século XX.  

Em 1941, a residência foi comprada pelo 
casal de imigrantes italianos Pedro Biagi 
e Eugenia Viel Biagi. A casa foi habitada 
por seus familiares até 2012.  Em 2014, 
o imóvel foi doado ao Instituto Casa da 

Memória Italiana, criado com o intuito 
de documentar e preservar a história da 
imigração italiana. 

O espaço mantém diversas ações edu-
cativas e culturais gratuitas. São realizadas 
palestras, contações de histórias, música 
e oficinas para família, exibição de filmes, 
exposições de arte e um concerto de final 
de ano apresentado no jardim da fachada 
da edificação. 

“Todas as ações tem o objetivo de agre-
gar a comunidade ao espaço histórico, 
promovendo experiências que fomentem 
o sentido do pertencimento ao Museu 
Casa da Memória Italiana como um lugar 
de memória da cidade e da sua própria 
vida”, destaca Alice Registro Fonseca, ges-
tora executiva Casa da Memória Italiana.
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Uma antiga capela tombada pelo tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) ficou 
no meio do caminho de um ousado projeto na capital paulista. A solução foi erguê-la, 
usando a ciência que transforma e que também preserva: a engenharia.

A edificação, projetada pelo arquiteto italiano Giovanni Battista Bianchi e construída 
em 1922, foi suspensa a 31 metros do chão sobre uma plataforma de concreto e susten-
tada por pilares. A construção do complexo Cidade Matarazzo, projeto que compreende 
um hotel de luxo que será entregue em 2020 em São Paulo (SP), e integra a capela a um 
complexo hoteleiro, a Rosewood Hotels and Resorts.

Oito pilares de 54 metros de profundidade foram concretados sob o a edificação, que 
tem 1.600 toneladas. O terreno foi inteiramente removido para criar o vão necessário para 
oito andares de subsolo. A escavação das colunas foi feita com uma perfuratriz de baixa 
percussão e depois, com processos de hidrojateamento (utilização de jato de água de alta 
pressão), a terra sob o edifício foi cuidadosamente removida. O espaço abaixo da igreja será 
ocupado por um cinema, bicicletário, área de desembarque de passageiros e estacionamento.
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Biblioteca Altino Arantes

Especial

  Desafio
      da engenharia

Uma capela de 1920 foi erguida e sob ela será 
construído um complexo de entretenimento e lazer

Capela Santa Luzia

AEAARP
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Engenheiro agrônomo da AEAARP avalia argumentos e trabalhos 
científicos sobre o uso de produtos industriais nas lavouras

A quarta via

Agronomia
15

Toda história tem três lados. Neste 
caso, a da geógrafa Larissa Mies 
Bombardi, da Faculdade de Filo-

sofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) 
da USP, o do jornalista Nicholas Vital e o 
do engenheiro agrônomo José Roberto 
Scarpellini, pesquisador do Instituto Agro-
nômico de Campinas (IAC).

Larissa é autora da pesquisa que deu 
origem ao atlas “Geografia do uso de agro-
tóxicos no Brasil e conexões com a União 
Europeia”, lançado recentemente na Ale-
manha que, segundo a descrição do Jornal 
da USP, é o “país que contraditoriamente 
sedia as maiores empresas agroquímicas 
do mundo”. O trabalho mapeou o nível de 
envenenamento dos alimentos produzidos 
no Brasil, uma afirmação contraditória, 
segundo a pesquisa realizada pelo jorna-
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lista Nicholas para seu livro “Agradeça aos 
agrotóxicos por estar vivo”, lançado com o 
apoio de empresas e entidades que apoiam 
atividades agrícolas convencionais.

O tema inspira tantas análises, pesqui-
sas, investimentos e opiniões que sequer 
há concordância em relação à nomen-
clatura para definir esses produtos: são 
fitossanitários, defensivos, agrotóxicos ou 
venenos? Cada um, e aí são bem mais do 
que apenas três lados, tem sua maneira 
particular (com argumentos científicos, 
claro) para referir-se a um tema que mexe 

com a política, a balança comercial, a qua-
lidade da produção agrícola, a forma como 
as pessoas se alimentam e o mercado de 
trabalho dos engenheiros agrônomos.

José Roberto reuniu no artigo das pró-
ximas páginas o conhecimento da carreira 
em laboratório e no campo à leitura dos 
trabalhos de Larissa e Nicholas. Afinal, 
quem tem razão? “Ninguém, tudo é ques-
tão de ponto de vista e oportunidade”, 
conclui o autor do artigo. Isto é, ao leitor 
cabe a própria reflexão e uma nova visão 
sobre os fatos.

O livro “Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo”, de Nicholas Vital, e o atlas 
“Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia”, 
baseado na pesquisa de Larissa Mies Bombardi, estão disponíveis na internet.

AEAARP



16
Revista Painel

Saudabilidade nas 
cadeias produtivas 

alimentícias

Opinião
16
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Hoje, não é possível 
diferenciar o produto 

proveniente da agricultura 
orgânica ou convencional

Engº Agrº Dr. José Roberto Scarpellini
Membro do Conselho Deliberativo da AEAARP; do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
de Ribeirão Preto (Comdema), do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Pardo e Pesquisador Cientifico 
VI do Instituto Agronômico de Campinas (IAC/APTA)

No Brasil a relação é 0,5%, com movi-
mentação de cerca de 4 bilhões de reais, 
em um cenário mundial representado 
por um mercado de 250 bilhões de 
reais atualmente. A relação no Brasil 
deveria ser bem diferente. Mas, por não 
conseguir expressar todo potencial das 
plantas, preservando toda a produção, 
bem como desprezar parte da produção 
que não é comercializada, esse produto 
custa mais caro. Às vezes, muito mais 
caro. Ainda não é possível, na esco-
lha dos produtos, no atual momento, 
observar diferenças entre orgânicos e 
convencionais (agricultura de escala), 

O agronegócio está atento ao apetite 
dos consumidores, desde atividades com 
o solo até distribuição da produção. Mo-
vimentos de saudabilidade, conveniência, 
sustentabilidade e novas experiências de 
alimentação são tendências de compor-
tamento, de acordo com as pesquisas 
de inteligência de mercado. A agregação 
de valor nas cadeias produtivas é uma 
megatendência, o que demanda da classe 
agronômica promover a oferta de alimen-
tos saudáveis e seguros, fibras e bioenergia 
de uma forma sustentável procurando a 
melhoria da qualidade de vida da popula-
ção, mas sem o risco do desabastecimento.

Atualmente o mercado de agricultura 
orgânica no mundo, em relação à agri-
cultura convencional (escala), apresenta a 
seguinte relação:

dinamarca - 7,6%

Suíça - 7,1%

Áustria - 6,5%

Estados Unidos - 5%

Suécia - 6%
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bem como rastrear a produção e têm-se 
dificuldades com certificadoras.

Isto revela o quanto o Brasil é depen-
dente dos insumos químicos utilizados 
na produção convencional de alimentos. 
Porém, não podemos deixar de ressaltar a 
eficiência do agricultor brasileiro, consubs-
tanciados nos seguintes dados: 142 quilos 
de alimentos são produzidos no Brasil, 
para cada dólar investido em agroquímicos 
(usa 1,16 kg/ha), embora seja o país que 
mais gasta para usar esta tecnologia (o que 
revela o quão mais caro o agricultor bra-
sileiro paga pelos insumos em relação ao 
resto do mundo). No Japão, maior usuário 
de agrotóxicos do mundo (11,75 kg/ha), 
a produção é de cerca 8 quilos por cada 
dólar investido nesta tecnologia. Mesmo 
assim, a sua população é a mais longeva.

O jornalista Nicholas Vital mostra no 
livro “Agradeça aos agrotóxicos por estar 
vivo”, que os 99,5% da população brasileira 
que consomem alimentos convencionais 
– por ainda não terem se conscientizado 
do por que pagar mais caro pelos produ-
tos orgânicos ou por não poderem pagar 
– que nem por isto estão se alimentando 
de veneno à mesa, como dizem alguns, 
embora a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) mostre que 3% dos ali-
mentos convencionais podem estar com 
níveis residuais de agroquímicos acima 
do limite permitido e que 18% podem 
conter produtos não autorizados. Os da-
dos foram apresentados pela Agência em 
seus programas de análises de resíduos de 
alimentos (2013-2015).

Os não autorizados deve-se destacar 
que em certas culturas o registro de 
produtos para receituário agronômico é 
financeiramente inviável, impasse con-
tornado pelo registro para pragas alvos. 
Portanto, não se deve crucificar o produtor 
rural por uso incorreto, embora exista e 
muito. Pesquisa e educação são neces-

sárias para suprir deficiências, além do 
aperfeiçoamento pelos avanços obtidos 
na Agricultura 4.0, startups e movimentos 
de tecnologia no campo.

O novo marco regulatório para avalia-
ção de produtos agroquímicos da Anvisa 
com certeza trará mais segurança para 
o mercado consumidor porque facilita 
a identificação do perigo de uso. Foram 
ampliadas de quatro para cinco as catego-
rias de classificação toxicológica, além da 
inclusão do item “não classificado”, válido 
para produtos de baixíssimo potencial 
de dano, por exemplo, os produtos de 
origem biológica. Uma cartela de cores 
será usada na identificação dos riscos. 
A medida tende a reduzir o atual pre-
conceito com os ditos “agrotóxicos” e 
por consequência as severas críticas aos 
agricultores convencionais.

Mas, ainda quanto aos produtos or-
gânicos, ao uso do controle biológico, 
trata-se de um nicho de mercado para 
os engenheiros agrônomos e profissões 
afins que demandará muita tecnologia e 
empreendedorismo. Hoje, muito produ-
to biológico praticamente se iguala em 
eficiência aos agroquímicos. Podem ser 
usados concomitantemente, ressaltando 
que muitas vezes isto pode resultar em 
perda do biológico, sendo o ideal uso só 
biológico ou só convencional.

A cultura e comercialização dos produ-
tos orgânicos no Brasil foram autorizadas 
pela Lei Federal 10.831/2003. A regula-
mentação, no entanto, ocorreu pelo de-
creto Nº 6.323/2007, isto é, quatro anos 
mais tarde. Aos produtores que atendem 
os requisitos da legislação, é autorizado 
o uso nos rótulos de seus produtos um 
selo orgânico federal, concedido pelo 
Ministério de Agricultura e Abastecimento 
(MAPA), fato desconhecido pela maioria 
dos consumidores.

Encontrar os “alimentos orgânicos” dis-

poníveis, a um preço acessível, com garan-
tia de procedência e possível rastreabilida-
de são anseios do consumidor, que tende 
a ser suprida pela velocidade da evolução 
tecnológica. O caminho é a especificidade, 
uso de tecnologias modernas, investimen-
tos em certificadoras e padronização, na 
medida em que se possa provar a diferença 
dos produtos orgânicos e convencionais 
garantidamente (exemplo: possibilidade 
de ter um espectrofotômetro digital de 
bolso), rastreabilidade transparente, etc., 
além da redução de custos dos orgânicos e 
aumento de escala, o que já está ocorrendo 
atualmente. Em termos de governo, tanto 
federal quanto estadual, prepara-se uma 
série de atividades de fomento à produ-
ção de orgânicos, com vistas àqueles que 
idealizam uma vida mais saudável e com 
qualidade, refinando e investindo mais na 
sua alimentação.

VOLUME DE 
AGROQUÍMICOS 
UTILIZADO
POR HECTARE PLANTADO

11,75 KG/HA

QUILOS DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PARA 
CADA DÓLAR INVESTIDO EM AGROQUÍMICOS

4,59

2,4

1,9

1,16

8

142

94

51

Fonte: FAO E BANCO MUNDIAL

Fonte: KLEFFMANN GROUP
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Arquitetos se reuniram em um café da manhã na AEAARP 
organizado pela diretoria de Arquitetura. “A oportunidade 
foi de estreitar relações, de amizade e de trabalho, que é 
o que nos une e nos fortalece, como grupo profissional 
na associação e em nossa atuação no mercado”, fala a 
arquiteta  Sílvia Camargo, diretora da AEAARP.

Café 
   da 

manhã

Luís Eduardo Siena Medeiros, Aloysio Criscuolo, Elaine Criscuolo, Valda Gonçalves, José Roberto 
Geraldini Júnior, Giulio Prado, Sílvia Camargo e Luis Umberto Menegucci

Bianca Marraraia, Cynthia Almeida Aguiar e Sílvia Camargo Geraldo Geraldi Júnior, Fernando Junqueira e Vitor de Vasconcelos Leite Geraldi
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Dulce Palladini, Ana Cláudia Marincek, Giulio Prado, Constantino Sarantópoulos, 
Andreia Chaves e Renata de Paula Fonseca Palladini

Valda Gonçalves, Manoel Garcia, Giulio Prado e Eduardo Figueiredo

Renata de Paula Fonseca Palladini,  Andreia Chaves, Constantino Sarantópoulos, 
Dulce Palladini e Sílvia Camargo

Mônica Kotler, Adriana Bighetti, Carlos Alencastre

Cristóbal Barros, Rebeca Collares, Renata Palladini, Luiz Victor Shimidt e Melissa Dorta Luís Siena de Medeiros e Luís Umberto Menegucci

Carlos Trocca e Guilherme Trocca

Giulio Prado e Maurício Siqueira

Andreia Chaves, Marilena, Cinthya, Lígia Vila
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Site exibe ofertas e condições especiais em produtos 
e serviços para engenheiros sindicalizados

Sindicato
20
Revista Painel

Sindicato dos Engenheiros lança 
clube de vantagens na web

O Sindicato dos Engenheiros no 
Estado de São Paulo (SEESP), 
que completará 85 anos em 

setembro próximo, mantém um programa 
de benefícios e serviços aos associados 
que inclui Espaço Coworking, Núcleo 
Jovem Engenheiro, Plano de Saúde do 
Engenheiro, Consultoria Jurídica, previ-
dência privada e clube de benefícios com 
descontos em produtos e serviços.

Todas as  vantagens estão reu-
nidas no site Casa do Engenheiro – 
www.casadoengenheiro.com.br –, plata-
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forma eletrônica na qual os profissionais 
podem, com alguns cliques, utilizar todos 
os serviços oferecidos e aproveitar os 
descontos e condições especiais. 

O SEESP representa mais de 200 mil 
profissionais paulistas. A entidade atua 
nas frentes sindical, política e jurídica em 
defesa dos interesses dos profissionais. 
Conduz negociações coletivas com cerca 
de 50 empresas e entidades patronais nos 
mais diversos segmentos, em campanhas 
salariais que abrangem mais de 100 mil 
profissionais. 

Segundo a entidade, sua luta prioritária 
é a defesa do salário mínimo profissional 
estabelecido pela Lei Federal 4.950-
A/1966, que assegura piso remuneratório 
à categoria.  Outras bandeiras são a crimi-
nalização do exercício ilegal da profissão e 
a instituição da carreira pública de Estado 
para os engenheiros. Os dois temas estão 
previstos em proposições que tramitam no 
Congresso Nacional.

Em Ribeirão Preto, o engenheiro Nelson 
Martins da Costa é o representante do sin-
dicato na Delegacia Sindical Alta Mogiana.
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quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 15:17:31
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Contrato com a Uniodonto foi assinado

AEAARP oferece 
plano odontológico

Uma das reivindicações dos as-
sociados da AEAARP acaba de 
ser atendida: a entidade assinou 

o contrato com a Uniodonto e passará a 
oferecer também o plano odontológico.

A Uniodonto é a maior operadora 
de planos odontológicos do país, com 
profissionais conveniados em todo o 
Brasil. Os usuários da Associação po-
derão fazer tratamento, atendimento 
de urgência e emergência em todo o 
território nacional.

Na Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto, a Uniodonto tem uma centena de 

dentistas conveniados. Em nível nacio-
nal, são 20 mil.

O engenheiro Giulio Prado, presidente 
da AEAARP, lembra que o convênio aten-
derá às necessidades dos associados e 
seus familiares. Luiz Umberto Menegucci, 
engenheiro, diretor administrativo da As-
sociação, informa que outros convênios 
serão anunciados nos próximos meses. 
“Intensificamos a busca por parcerias que 
beneficiem os nossos associados”.

O plano comercial do convênio será 
lançado em breve. Os associados serão 
informados por e-mail e whatsapp.

Convênio
22
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Arlindo Sicchieri Filho, Érika Rubiano, Giulio Prado, Luiz Umberto Menegucci e Roberto Maestrello



23
AEAARP

Decisão Normativa Nº 1.118, 
de 26 de julho de 2019

CREA-SP

Institui o programa de recuperação de créditos no âmbito do Sistema 
Confea/Crea para o exercício de 2020, destinado à regularização dos 

débitos das Pessoas Físicas e Jurídicas registradas e dá outras providências

Art. 1º Instituir o programa de recuperação de créditos no âmbito do 
Sistema Confea/Crea para o exercício de 2020, autorizando os Creas a 
promover conciliações administrativas e judiciais nas condições estipu-
ladas nesta Resolução.

§ 1º Poderão aderir ao programa de recuperação de créditos as pessoas 
físicas e jurídicas, de direito público ou privado, inclusive aquelas que 
se encontrarem com o registro suspenso ou que tenham tido o registro 
cancelado.

§ 2º O programa de recuperação de créditos abrange todos os débitos 
de natureza tributária e não tributária dos Creas, vencidos até 31 de 
dezembro de 2018, [...]

§ 3º A adesão ao programa de recuperação de créditos ocorrerá por 
meio da celebração de Termo de Confissão de Dívida, mediante reque-
rimento do interessado ao Crea, a ser efetuado até o dia 31 de julho 
de 2020.

cAPíTULO i - dOS PARcELAMENTOS
Art. 2º A adesão ao programa de recuperação de créditos implicará:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos existentes em 

nome da pessoa física ou jurídica;
II - a aceitação plena e irretratável pela pessoa física ou jurídica de 

todas as condições estabelecidas;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados 

no programa de recuperação de créditos; e
IV - o dever de manter atualizado o cadastro junto ao Crea, informan-

do qualquer alteração nos endereços residencial e comercial, inclusive 
eletrônicos, e nos telefones de contato.

Art. 3º A pessoa física ou jurídica que aderir ao programa de recupe-
ração de créditos poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1º desta 
Resolução mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I - liquidado integralmente, em parcela única, com redução de até 
90% (noventa por cento) dos juros de mora;

II - parcelado em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com 
redução de até 60% (sessenta por cento) dos juros de mora;

III - parcelado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, com 
redução de até 40% (quarenta por cento) dos juros de mora; e

IV - parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e suces-
sivas, com redução de até 30% (trinta por cento) dos juros de mora.

§ 1º A dívida objeto do parcelamento abrangerá todos os débitos 
da pessoa física ou jurídica perante o Crea vencidos até 31 de de-
zembro de 2018, consolidados na data do requerimento de adesão 
ao programa de recuperação de créditos e será dividida pelo número 
de prestações indicadas.

§ 2º Os valores das parcelas de que trata este artigo não serão 
inferiores a R$ 100,00 (cem reais) para pessoas físicas e R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais) para pessoas jurídicas.

§ 3º O Crea emitirá o(s) boleto(s) bancário(s) em nome da pessoa 
física ou jurídica que aderir ao programa de recuperação de créditos 
para pagamento da(s) parcela(s) de que trata este artigo.

Art. 4º A falta de pagamento de qualquer parcela acarretará a 
imediata rescisão do parcelamento e a exclusão da pessoa física ou 
jurídica do programa de recuperação de créditos, implicando a exi-
gibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não 
pago, restabelecendo-se, em relação ao saldo remanescente da dívida, 
a integralidade dos acréscimos legais devidos.

Art. 5º O Crea poderá emitir certidão positiva com efeito de negativa 
de débitos, durante a vigência do parcelamento de que trata o artigo 
3º, a pedido da pessoa física ou jurídica interessada, com prazo de 
validade não superior a 30 (trinta) dias.

[...]
Brasília, 1º de agosto de 2019
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Movimento AgTech
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A inovação conectada 
à realidade

Há no mundo uma onda de inovação. 
Acompanhamos esse movimento, na 
condição de membros, investidores, en-
tusiastas e em alguns casos até mesmo 
como protagonistas. A vocação industrial 
para o agro na Região Metropolitana de 
Ribeirão Preto abre portas, oportunidades.

A tendência da inovação atinge, claro, 
vários setores da economia, não só o agro. 
Algumas experiências foram expostas 
recentemente no evento Inova Ribeirão, 
no qual apresentamos a experiência do 
Movimento Agtech Ribeirão.

As startups foram destaque ao apresen-
tar seus negócios inovadores relacionados 
com controle biológico, marketplace, tec-
nologia de alimentos, gerenciamento de 
operações agrícolas, dentre outros temas. 
Entre as startups que se apresentaram es-

tavam Pangea Parts, Oikos, Alpha Agrotec, 
Itatijuca, Feeling Food e a Agri Connected.

Além de divulgar os seus produtos e mar-
cas, as startups foram a base das discussões 
no debate realizado na sequência, que para 
este evento buscamos reunir engenheiros 
agrônomos formados em diferentes univer-
sidades e que contribuem com o desenvol-
vimento e divulgação de inovações.

Eventos dessa natureza são importantes 
para expormos as experiências das star-
tups. Sobretudo, são relevantes por de-
monstrar o quanto podemos crescer, nos 
conectar a outras experiências e combinar 
possibilidades e oportunidades. A inova-
ção, afinal, tem de atender às necessidades 
reais da produção agropecuária. 

Leonardo Barbieri

“Participo do Movimento AgTech desde que surgiu, uma 
excelente iniciativa, muito interessante. Estive também 

presente no último evento que teve aqui em Ribeirão. Lá 
surgiram ótimas oportunidades. Visitei recentemente um 

grande distribuidor de tratores, um dos maiores do Brasil, fruto 
de um contato que surgiu no evento do Agtech Day Ribeirão. 

E são só os primeiros encontros, outros estão a caminho. 
Recomendo fortemente participar do Movimento, acho que já 

está dando e vai dar ainda mais bons frutos”.

André Lobo Faro, Pangea Parts
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O Centro de Pesquisa para Inovação em 
Gás (RCGI) lançou um conjunto inédito de 
mapas interativos com o tema “Biogás, 
Biometano e Potência Elétrica em São 
Paulo”. Disponíveis na internet, os mapas 
estimam o potencial de produção de bio-
gás e biometano no estado e o potencial 
elétrico a partir do biogás, por município, 
de acordo com três grandes fontes de ob-
tenção do gás: resíduos de criação animal, 
resíduos urbanos e setor sucroalcooleiro.

O RCGI é um Centro de Pesquisa em 
Engenharia (CPE) constituído pela FAPESP 
em parceria com a empresa Shell.

Tecnologia

Mapas interativos mostram potencial de 
geração de energia do biogás em SP

Material disponível na internet traz também dados sobre gasodutos, 
linhas de transmissão de energia elétrica e outros fatores relevantes 

para o planejamento energético dos municípios 

Os dados mostram que o potencial 
de energia elétrica gerada anualmente a 
partir de biogás em São Paulo é de 36.197 
gigawatt-hora (GWh), o que corresponde 
a 93% do consumo residencial paulista. 
O potencial anual de biometano poderia 
exceder em 3,87 bilhões de normal metro 
cúbico (Nm3) o volume anual de gás na-
tural comercializado ou substituir 72% do 
diesel comercializado.

Os mapas foram elaborados com dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), da Associação Brasileira 

do Biogás (Abiogás), do Datagro, do Centro 
Internacional de Energias Renováveis (Ci-
biogás), da Sabesp e da Gasbrasiliano. Po-
dem ser acessados em português  ou inglês, 
e a manipulação deles é fácil e intuitiva.

Além de informações relacionadas ao 
potencial de biogás e biometano no Esta-
do, é possível saber onde estão os gaso-
dutos, as linhas de transmissão de energia 
elétrica, as unidades de conservação, os 
pontos de entrega de gás existentes, entre 
outras informações importantes para o 
planejamento energético dos municípios.

Fonte: Agência Fapesp
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Alessandra Silva Martins                              
Arquiteta e Urbanista
William Miosso Moura                                  
Arquiteto e Urbanista
Silvana Abdoul Nour                                      
Arquiteta e Urbanista
Antonio João Batista Galli                            
Engenheiro agrônomo
Cássio Roberto de Oliveira                          
Engenheiro agrônomo
Geraldo Fernandes Santos                          
Engenheiro agrônomo
José Roberto Bonfim                                     
Engenheiro agrônomo
Adriano Rocioli                                                 
Engenheiro civil
Fabíola Real Narciso                                       
Engenheira civil
Luiz Antonio Antolini Bernardi                   
Engenheiro civil
Manuela Rodrigues S. R. Fonseca             
Engenheira civil

Novos Associados

Neusa Galbiati                                                  
Engenheira civil
Anderson Andrade Trigo                              
Engenheiro mecânico
Gilberto Lauzi                                                   
Engenheiro mecânico
Suzana Maria Maia                                         
Engenheira mecânica
Renato Gabelini Ferreira                              
Engenheiro  de segurança do trabalho
Gabriela de Paula Gomes                            
Estudante de Arquitetura e Urbanismo
Matheus Geraldino                                        
Estudante de Arquitetura e Urbanismo
Mariana Faleiros M. Bomfim                      
Estudante de Arquitetura e Urbanismo
Leonardo Ramos Cysne                                
Estudante de Engenharia civil
Mariangela Pacagnella Ferreira Souto    
Estudante Tecnologia em Gestão Ambiental

Na reunião do Instituto Paulista de 
Entidades de Engenharia e Agronomia 
(IPEEA), a AEAARP também estava, 
com o presidente do CREA-SP, Vinícius 
Marchese, e os presidentes das 
associações do estado de São Paulo. O 
encontro aconteceu em Olímpia (SP).

O engenheiro Giulio Prado, presidente da AEAARP, e os diretores 
Luiz Menegucci (Administrativo) e Silvia Camargo (Arquitetura), re-
ceberam a secretária de Cultura de Ribeirão Preto, Isabella Pessotti 
e José Venâncio de Souza Júnior, chefe dos Museus Histórico e do 
Café, para conversar sobre parcerias entre a entidade e a secretaria.

Arquitetos associados à AEAARP marcaram 
presença na festa Feijão no Fogão, realizada 

anualmente pela revista ArqArt.

Notas

12: Sarau Noite da Primavera
21: Almoço Beneficente

SETEMBRO

5: Almoço dos Agrônomos
18: Oktoberfest
21,22 e 23: Semana de Engenharia

OUTUBRO

NOVEMBRO 7: Sarau Machado de Assis

DEZEMBRO 6: Festa do ano

A E A A R P

Agenda
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