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PALAVRA DO PRESIDENTE

Neste mês de abril a AEAARP completa 74 anos de 
fundação. Quando olhamos para esse número podemos 
pensar em várias coisas: na sede que está cada vez 
melhor e mais equipada, nos convênios que oferecemos, 
nas oportunidades que criamos, nas palestras e nos 
serviços que ofertamos.

Porém, será isso o mais importante? Tudo o que 
construímos até aqui – as obras, os convênios, as 
palestras, os serviços – só foi possível em razão de um 
elemento fundamental: o ser humano. Desde o primeiro, 
que concebeu a associação nos anos de 1940, até o 
último profissional que assinou a ficha de associado.

Esse é o nosso maior patrimônio.

É importante que façamos essa reflexão. O êxito de um 
projeto, ou de uma vida, normalmente é medido com a 
régua do que foi construído, erguido, concretado – 
no sentido do concreto armado e do que é concreto, 
palpável.

Todas as vezes que contamos uma história, começamos 
pelo sujeito, incluímos o verbo e contextualizamos com 
os objetos e substantivos. Portanto, está no sujeito o 
nosso valor. 

Neste sentido, o nosso mais importante patrimônio são 
os profissionais que reunimos hoje, aqueles que nos 
trouxeram até aqui e os que inauguraram essa jornada 
em 1948. São essas pessoas que merecem nossos melhores 
adjetivos, assim como os que virão depois de nós.
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ESPECIAL

Após quase acabar em 2008, fungicultura 
brasileira vive fase de crescimento alavancado 

por pequenos e médios produtores, que apostam no 
produto fresco para driblar a concorrência
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Consumidos como alimentos desde a pré-história e descobertos como 
medicamentos há cerca de dois mil anos, os cogumelos são consumidos 
assiduamente por asiáticos e europeus há séculos, mas, no Brasil, seu cultivo 
é relativamente recente. Começou comercialmente na década de 1950, com 
a chegada de imigrantes japoneses e chineses e permaneceu pequeno até a 
primeira década deste século. Tanto que não há números confiáveis sobre a 
produção do período – um dos dados oficiais mais antigos, da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), aponta que, até 1996, os brasileiros 
consumiam uma média de 30 gramas de cogumelos ao ano por pessoa, o que, 
comparado aos 2 kg por cabeça/ano consumidos na Europa, era considerado 
extremamente baixo.

DESDE A PRÉ-HISTÓRIA...
Os cogumelos foram, provavelmente, um dos primeiros 
alimentos colhidos pelos povos pré-históricos. Na 
antiguidade, eram servidos pelos egípcios aos faraós 
como iguarias e, pelos romanos e gregos, como alimento 
principal em suas famosas orgias. 

O uso de fungos em terapias medicinais vem de tradições 
milenares. Provavelmente, as primeiras reproduções 
de fungos conhecidas pelo homem, datando de 3.000 
anos, referem-se às famosas “pedras de cogumelos” 
da Guatemala, onde eram usados em rituais místicos e 
medicinais. 

No primeiro livro chinês sobre substâncias medicinais, 
o Shen Nung’s Herbal, escrito há mais de 2.000 anos, 
encontram-se registros dos efeitos benéficos de vários 
fungos. O Lingzhi (cogumelo do gênero Anodermas) era 
usado pelas cortes imperiais da China como Elixir 
da Vida, Deus da Longevidade. Não sendo comestível, 
pode-se inferir que seu uso estava associado às suas 
propriedades medicinais ou tônicas.

Os cogumelos foram também mencionados por grandes 
escritores gregos e romanos – entre os quais 
Hipócrates, o pai da medicina, no século IV a. C..

Na era contemporânea, o interesse pelas propriedades 
tônicas ou medicinais dos cogumelos aumentou 
enormemente a partir da década de 1970. Desde então, as 
pesquisas para validar suas propriedades medicinais, 
bem como determinar a natureza da ação dos compostos 
biologicamente ativos, tiveram um grande impulso, 
acarretando uma maior comercialização de seus produtos. 
Inúmeras substâncias com atividades terapêuticas têm 
sido isoladas e caracterizadas.

No Brasil, há relatos, de que os grupos indígenas 
Sanema e Yanomami, na Amazônia, são consumidores, há 
gerações, de uma grande variedade de cogumelos. 

Fonte: https://www.anpccogumelos.org/cogumelos

A partir de 2008, porém, a fun-
gicultura brasileira entrou em uma 
espiral ascendente que culmina, hoje, 
na produção estimada em 12 mil 
toneladas ao ano, para um consumo 
de 150g per capita/ano, segundo o 
engenheiro agrônomo Daniel Gomes, 
pesquisador especialista em engenha-
ria agrícola e pós-colheita da Agência 
Paulista de Técnica Agrícola (APTA) e 
ex-presidente da Associação Nacional 
de Produtores de Cogumelos (ANPC). 
“E a gente está seguro pra falar que 
temos mais de 1.000 produtores [em 
todo o país]”, comemora.

Várias mudanças de hábitos dos 
brasileiros contribuíram para a guina-
da na produção da cultura: aumentos 
na oferta de restaurantes de culinária 
asiática (“só na cidade de São Paulo 
tem mais restaurante japonês do que 
pizzaria”, afirma Daniel) e da cons-
ciência ambiental (cogumelos são 
decompositores de matéria orgânica 
na natureza e seu cultivo pode ser 
100% sustentável); e buscas por 
uma alimentação mais saudável 
(várias espécies têm propriedades 
nutracêuticas, ou seja, altamente nu-
tritivas e medicinais) e cardápios mais 
gourmet. “Cogumelo é tudo de bom. É 
saudável, gostoso, vistoso, diferente 
e versátil. Com ele se faz carpaccio, 
macarrão, pode ser assado, posto 
na churrasqueira... até sobremesa de 
cogumelo a gente tem. Essa versatili-
dade vem caindo no gosto 
do consumidor brasileiro”, 
enaltece Daniel.
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SEGMENTAÇÃO
Nenhuma mudança de hábito 

teria adiantado, porém, se a cadeia 
produtiva da fungicultura não tivesse 
se reestruturado após quase acabar, 
em 2008, quando a queda da Lei 
antidumping propiciou a entrada no 
país de cogumelos em conserva im-
portados por até ¼ dos preços dos 
produzidos por aqui. 

O setor era, à época, quase ex-

ESPECIAL

SETE VERDADES SOBRE OS FUNGOS

- Na natureza existe o Reino Vegetal, o Animal e o Reino dos Fungos.

Sim! Apesar de apresentarem estrutura muito simples, sem a presença de folhas, raízes, 
caules, sementes e flores, esses organismos possuem peculiaridades próprias e distintas o 
suficiente para justificar sua colocação em um reino separado.

- Todos os cogumelos são fungos, mas nem todos os fungos são cogumelos. 

Definidos pelo renomado cientista chinês Shu-Ting Chang como “macrofungos com corpos de 
frutificação característicos grandes o suficiente para serem visíveis a olho nu e coletados 
com as mãos”, podem ser formados acima (epígeos) ou abaixo do solo (hipógeos), como as trufas.

- Do ponto de vista metabólico, os cogumelos estão mais próximos dos animais e, 
quanto à reprodução, dos vegetais.

Apesar de se assemelharem às plantas, carecem de cloroplastos, por isso são incapazes 
de sintetizar o próprio alimento através da fotossíntese. Portanto, são heterotróficos, 
requerendo compostos orgânicos pré-formados como fonte de energia, obtidas por absorção. 

- ‘Existe a fauna, a flora e a funga, sustentando tudo para as duas primeiras’.

Assim o biólogo Guilherme Aranha descreve o papel essencial dos fungos como decompositores 
da matéria orgânica.

- São altamente nutritivos e funcionais

Estudos científicos têm comprovado que os cogumelos comestíveis e/ou medicinais fornecem 
proteína de alta qualidade, que pode ser produzida com maior eficiência biológica em relação 
à animal. São ricos em fibra, minerais e vitaminas e apresentam baixo teor de gordura 
total, com uma alta proporção de ácidos graxos poliinsaturados.

- NÃO substituem a carne

Por serem muito fibrosos, os cogumelos promovem muita saciedade, mas nem de perto se 
igualam à carne do ponto de vista nutricional. 100g de cogumelos frescos possuem apenas 
3% de proteínas, enquanto a mesma quantidade de carne bovina, por exemplo, possui 26%, em 
média. O cogumelo só vira referência de proteína vegetal quando desidratado, porque então 
seu percentual desse nutriente sobe para uma média de 30% em 100g de massa.

- São umamis

Os cogumelos em geral são muito ricos no aminoácido glutamato, responsável pelo chamado 
quinto sabor - nosso paladar sente o ácido, o doce, o amargo, o salgado e o umami (termo 
de origem japonesa que significa ‘saboroso e agradável’).

Fonte: https://www.anpccogumelos.org/cogumelos e biólogo Guilherme Aranha

clusivamente dedicado ao “cogumelo de Paris” ou champignon, destinado à 
indústria, onde era pré-cozido e envasado em conserva para venda em pra-
teleiras de supermercados e afins. “Essa variedade é sensível a temperaturas 
mais altas [as ideais ficam entre 15°C e 24°C], fazendo com que os cogumelos 
importados da China ocupassem quase todo o mercado brasileiro”, lembra a 
Embrapa em artigo sobre a cultura.

“Sofremos quase uma derrocada da cadeia produtiva de cogumelos [com 
a lei antidumping de 2008], que já era pequena, mas nessa mesma época 
ela começou a se transformar”, por Daniel. E essa transformação implicou, 
segundo ele, uma segmentação na cadeia, que gerou mais empregos e opor-
tunidades de trabalho, com o empreendedor podendo escolher qual etapa lhe 
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é mais favorável para investir. “Antigamente, quem produzia cogumelos eram 
produtores amadores que tinham de entender do ciclo todo de produção. Hoje 
em dia, a cadeia está se especializando e segmentando: tem o indivíduo que 
faz a semente, outro que faz o composto, os cultivadores (a maioria compra o 
composto pronto e inoculado com a semente para produzir na sua estufa) e a 
cadeia de ponta, que são os distribuidores”, esclarece o engenheiro agrônomo. 

O Brasil ainda importa, hoje, cerca de 12 mil toneladas de cogumelos em 
conserva, mas os produtores que permanecem na cultura souberam encontrar 
formas de driblar essa concorrência. Segundo a APTA, “muitos focaram seus 
esforços na produção e comercialização de cogumelos frescos para se man-
terem na atividade”, já que o produto in natura possui uma série de vantagens 
em relação aos comercializados em conserva. 

Daniel Gomes confirma que a aposta, aceita por muitos pequenos e médios 
produtores, causou um rápido desenvolvimento da fungicultura. 

Desde o início da produção bra-
sileira, São Paulo segue como maior 
estado produtor e consumidor de 
cogumelos. Segundo dados da Se-
cretaria de Estado de Agricultura e 
Abastecimento, em 2019 havia um 
total de 505 produtores distribuídos 
por 93 municípios paulistas.

De acordo com Daniel Gomes, a 
maior parte da cadeia produtora fica 
na região de Mogi das Cruzes, abran-
gendo Bragantina e Sorocaba, mas 
ele enxerga um mercado nascente 
e promissor na de Ribeirão Preto, 
do qual participam a Cog & Co e a 
Cogumelos Terra Roxa.

Sediada na Fazenda Santa Eulália, 
em São Simão – região metropolitana 
de Ribeirão – a Cog Cogumelos é 
dirigida, desde 2019, pelos sócios 
Guilherme Colucci Rodrigues da Silva, 
publicitário, e Carlos Eduardo Pizeta, 
internacionalista. 

É Guilherme quem conta que 
ambos eram sócios em outro negócio 
de distribuição de café especial, na 
capital paulista. Quando, em 2018, 
voltaram para a terra natal por conta 
de questões familiares, desfizeram a 
sociedade com um terceiro parceiro e 
começaram a pensar em iniciar outro 
empreendimento juntos. Como ambos 
são vegetarianos e apaixonados por 
comida japonesa, o cultivo de cogume-
los surgiu como uma opção atraente. 

Para ele, o consumidor também saiu ganhando com a reestruturação da 
cadeia, porque isso levou a uma diversificação das espécies cultivadas no 
Brasil. “Saímos de um produto processado e cozido, em conserva, para uma 
gama de sabores, tamanhos e cores de cogumelos. Hoje a gente tem uns 20 
tipos disponíveis. Entre eles shimejis branco, preto, cinza e salmão, shitake, 
pering enoch, portobelo e até trufa brasileira. A fungicultura nacional deu um 
up”, arremata o engenheiro agrônomo.

“O cogumelo in natura possui um 
alto valor agregado, remunerando 

melhor o agricultor”, diz.“
“

De acordo com a ANPC, 
das 10 mil espécies 
conhecidas de cogumelos, 
2 mil são consideradas 
comestíveis e apenas 
20 dessa são cultivadas 
comercialmente no Brasil.

10 mil
espécies

“Eu já tinha em vis-
ta utilizar galpões 

vazios de uma fazenda 
da minha família, com 
mais de 100 anos. Só 
que no Brasil de 2018 
a 2019 havia pouquís-
sima informação sobre 
o cultivo de cogume-
los”, lembra Guilherme.
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ESPECIAL

ESPÉCIES MAIS CULTIVADAS

Champignon de Paris (Agaricus bisporus)

- Mais cultivado no mundo (38% da produção global) e no Brasil (66% do total in natura).

É cultivado em um composto orgânico que levar palhas de cereais, gramíneas, bagaço de 
cana e esterco animal. As principais regiões produtoras são Europa, América do Norte, 
China e Austrália.

Cogumelo Ostra e variedades de Shimeji (Pleurotus spp.)

- Ocupam a segunda posição na produção mundial (25%) e também no Brasil (16% do total 
in natura)

Dentro do gênero Pleurotus são cultivadas várias espécies - incluem o Pleurotus ostreatus 
(shimeji branco e shimeji preto), Pleurotus djamor ou Pleurotus ostreatoroseus, Pleurotus 
eryngii, Pleurotus pulmonarius e Pleurotus citrinopileatus - em uma ampla gama de 
resíduos orgânicos (palha de cereais, serragem, bagaço de cana, resíduos de algodão) 
em sacos plásticos ou garrafas.

Shiitake ou Cogumelo do Carvalho (Lentinula edodes)

- Representa 10% da produção mundial e 12% da produção de cogumelos in natura no Brasil.

Amplamente produzido no Japão, China e Coréia.

 

Champignon do Brasil ou Cogumelo do Sol (Agaricus blazei)

Mundialmente apreciado por suas qualidades gastronômicas e especialmente pelas 
propriedades medicinais, também é conhecido como Cogumelo Medicinal, Royal Sun Agaricus, 
The Brazilian Medicinal Mushroom e, no Japão, Himematsutake. 

Descoberto na região de Piedade, estado de São Paulo, em meados da década de 1960, 
foi enviado ao Japão para vários estudos, que relataram suas propriedades medicinais. 
Classificado inicialmente pelo taxonomista belga Paul Heinemann como Agaricus blazei 
Murrill, teve sua nomenclatura revisada a partir de 2002, mas ainda não há um consenso 
entre os especialistas a este respeito, de modo que é referido na literatura mundial 
como Agaricus blazei, Agaricus brasiliensis e Agaricus subrufescens. Algumas publicações 
brasileiras sobre suas propriedades medicinais referem-se ainda ao cogumelo como 
pertencente à espécie Agaricus sylvaticus.

Fonte: https://www.anpccogumelos.org/cogumelos
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Nem por isso a dupla se intimidou. Suas pesquisas constataram a existência 
de grandes produtores de cogumelos pré-cozidos em conserva no Brasil. “Mas a 
gente queria algo que chegasse direto da produção para a mesa do consumidor 
da região. Começamos a pesquisar materiais e vimos que havia espaço para 
a fungicultura crescer no Brasil como ramo de negócio”, comenta Guilherme.

Decididos a investir, os sócios fizeram curso sobre a cultura no Sindicato 
Rural de Mogi das Cruzes e contrataram uma consultoria com o pessoal de lá, 
que foi até a fazenda orientá-los.

Desde o início, os sócios fizeram questão de que a atividade fosse focada 
na sustentabilidade. “Todos os materiais que utilizamos são biodegradáveis 
ou reutilizáveis”, afirma Guilherme. O cultivo ocorre em estruturas de alvenaria, 
dentro de galpões fechados, monitorados por equipamentos que ligam auto-
maticamente quando os níveis de temperatura e umidade saem dos ideais. 
“Não é uma atividade simples. Tem que seguir alguns parâmetros”, comenta.

A produção começou pelo cogumelo shimeji, a variedade mais fácil de ser 
cultivada. Em menos de seis meses, porém, já eram 15, entre elas shitake, 
castanha, eringui, houbitake, reishii, mágico, cauda de perú, juba-de-leão, além 
de diferentes tipos de shimeji (premium, branco, preto, cinza, amarelo, salmão 
ou rosa, europeu e bunapi).

Com o tempo, os sócios começaram a diversificar também na oferta do 
produto, com o objetivo de expandir a clientela. Hoje, além do cogumelo in 
natura, vendido só na região por conta do curto prazo de validade (dez dias, 
o que obriga à colheita, no máximo, um dia antes da entrega), a Cog também 
comercializa kits de cultivo e cogumelos desidratados, que, por durarem mais, 
podem ser entregues para todo o Brasil via Correios. Um destaque dessa linha 
é o cogumelo juba-de-leão, de propriedades medicinais, que é desidrata-
do e transformado em suplemento alimentar. “Fomos os primeiros a 
produzir a variedade na região”, pontua Guilherme.

Somadas todas as espécies cultivadas na Fazenda 
Santa Eulália, a produção atual da Cog & Co fica entre 
350 e 400 quilos de cogumelos ao mês, dos quais 150 
kg ficam entre Ribeirão Preto e Cravinhos, principalmente 
em restaurantes de culinária asiática. 

Ainda é pouco para Guilherme e Carlos, que trabalham 
com a meta de atingir, até o final de 2022, o máximo de sua 
capacidade de produção: 1 tonelada/mês.

Os sócios não falam em cifras, mas garantem que o valor 
agregado da cultura tem compensado, o que pode atrair ainda 
muitos investimentos para o setor. “Produtor de cogumelo vai ter 
muito no Brasil daqui a pouco”, prevê Guilherme Colucci.

TERRA ROXA
Prestes a se formar em Ciências Biológicas e sócio do biólogo Gusta-

vo Alcântara na Cogumelos Terra Roxa, Guilherme Mauro Aranha concorda 
que a cadeia da fungicultura está se desenvolvendo de modo acelerado no 

Brasil, com muita gente querendo 
consumir, um pouco menos querendo 
produzir e menos ainda trabalhando 
com insumos para a produção. Por 
isso ele chama a atenção para um gar-
galo que, ao mesmo tempo, represen-
ta uma oportunidade de investimento 
no setor. “Quanto mais produtor tiver, 
mais insumo será necessário. Mas 
essa parte da cadeia ainda é muito 
restrita no Brasil, ou seja, não existe 
um mercado de insumos voltado es-
pecificamente para a cadeia fungícola. 
A gente ainda usa gambiarras para 
adaptar”, alerta, lançando mão de 
um ditado do mundo empresarial para 
reforçar o apelo: “quando está tendo 
uma corrida do ouro, é interessante 
você vender a pá”.

Aranha também sente falta de 
informações confiáveis sobre o setor. 
“Precisamos de mais ciência na fun-
gicultura brasileira. O que acontece, 
muitas vezes, é de produtores opera-
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rem no ‘achismo’ e não baseados em 
dados. E é muito importante coletar 
e ter informações, porque cada custo 
que se deixa de prever pode ser um 
grande rombo no orçamento”, frisa.

Com sedes em Tanabi e Cravi-
nhos, a Cogumelos Terra Roxa come-
çou em 2017, como um projeto de um 
grupo de amigos muito conectados a 
conceitos de educação ambiental e 
alimentação saudável. Foram atraídos 
pelo fato de os cogumelos serem reci-
cladores naturais da natureza. 

O projeto começou produzindo menos de 50 kg/mês. Hoje tocado só por 
Gustavo e Guilherme, opera na capacidade máxima, com produção de 120 
kg/mês, das espécies shimeji branco (pleurotus ostreatus) e shimeji salmão 
(pleurotus djamor), em estufas que totalizam 24 m². “São fungos que crescem 
muito rápido. Têm uma produtividade alta porque o ciclo de vida deles é curto. 
E a verticalização do cultivo possibilita produzir aproximadamente 6 kg por 
m²”, explica o produtor.

Cerca de 90% dessa produção é fornecida in natura para Ribeirão Preto - 
uma pequena parte chega a Jardinópolis e Cravinhos. Os 10% restantes são 
refogados com outros ingredientes e prensados na forma de hambúrgueres, 
também vendidos pela região. 

Os clientes são desde restaurantes e mercados a consumidores finais, que 
também podem comprar direto no site da Cogumelos Terra Roxa na internet. 
“Quando se produz em escala pequena como nós não pode se dar ao luxo de 
vender no atacado. Isso envolve posicionamento de mercado e relacionamen-
to com o cliente. Funciona quando agregamos valor ao produto, porque não 
precisamos ficar brigando no preço com os grandes, que vendem o cogumelo 
processado produzido a quilômetros de distância”, explica Guilherme Aranha.

Segundo ele, o negócio nunca teve dívidas. Desde o início os sócios con-
seguiram pagar contas, ter caixa e um pouco de retorno do investimento inicial, 
mas, no tocante às horas de trabalho, a conta ainda não fecha. “Nosso pro labore 
ainda não paga o tempo que dedicamos ao negócio, mas isso era previsto. 
Fizemos um planejamento complexo. Aliás, tem que ter um plano de negócios 
muito bem feitinho antes de começar, porque demora um pouco pra chegar 
ao lucro. E esse plano tem que prever o ciclo de vida dos cogumelos, que se 
dá em fluxos. Ou seja, não é como um negócio tradicional”, alerta o produtor.

Mas os sócios não têm do que reclamar. “Com a produção atual a gente já 
consegue ter um lucro de mais de 50% sobre o custo de produção, que fica 
entre R$ 12 e R$ 14 por quilo”, conclui Guilherme Aranha.

“Além disso, [a 
fungicultura] se 
encaixa em todas 
as premissas de 
sustentabilidade, de 
economia solidária e 
educação ambiental. 
Ambiental e 
pedagogicamente fez 
muito sentido pra 
nós investir nisso”, 

explica Guilherme Aranha. 
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É o que equivale a participação em mostras 
para jovens profissionais que estão estreando 
no mercado de arquitetura, decoração e design

Pronto para pilotar um  
‘Porsche’?

MOSTRA

Se fôssemos comparar as primeiras experiências por que passam recém-formados em início 
de carreira a modelos de carros, a participação em mostras de arquitetura, decoração e 
design equivaleriam a Porsches para jovens profissionais da área. Só estar dentro dele 

é uma tremenda vitrine, que confere status e pode fazer você ser notado por pessoas que nem 
sabiam de sua existência antes. 

É o que a Painel apreendeu da conversa com três jovens arquitetos que tiveram suas carrei-
ras alavancadas pela participação em uma grande mostra – não por acaso, a Casacor Ribeirão, 
franquia local do maior e mais famoso evento brasileiro do gênero.

Marcela Tiraboschi, Quintino Facci e Rafael Bressan são unânimes em afirmar que participar 
de uma grande mostra propicia, no mínimo, posicionamento de marca no mercado e, no máximo, 
novos trabalhos, em proporções variáveis conforme o grau de apreciação do projeto apresentado. 

Mas, a experiência prática adquirida com a pressão de criar um ambiente em um prazo ine-
gociável, dependendo de fatores externos e da colaboração de terceiros – no caso, fornecedores 
de materiais e serviços – é incalculável. “É diferente de uma obra do dia a dia, cujo cronograma 
pode ser esticado se ocorrer um imprevisto. Mostra tem uma data-limite para entregar a obra. 
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“Porque ali você conhece novos 
fornecedores, novos nomes da área, tem 
acesso a profissionais mais renomados 
e experientes do mercado, que estão 
tomando café, vinho, conversando na 
praça... Acaba todo mundo sendo igual 
nessa hora”, comenta Maurício.

Conselhos
Porsche não é um carro como qualquer outro. Se você 

não souber dirigi-lo, ser alvo de chacota é o melhor que 
pode lhe acontecer. O pior é provocar um desastre de 
proporções e danos imprevisíveis. Portanto, vale a com-
paração também para refletir sobre as consequências de 
se participar de uma mostra sem estar bem estruturado 
e preparado tanto financeira quanto psicologicamente. 
“Porque não é pra qualquer um. Se você está no começo, 
não tem muita verba e nem muitos parceiros, está contando 
mais com a sorte. Isso é perigoso”, alerta Quintino Facci.

Ele também frisa que, antes considerar a participação 
numa grande mostra de arquitetura, decoração e design, é 
preciso ter em mente que se vai mostrar o próprio talento 
para um público muito diverso. “Quando você pega um 
projeto de cliente, está fazendo algo que é do seu gosto, 
aliado ao do cliente. Já a responsabilidade de fazer um 
projeto para mostra é que ele vai espelhar você, seu estilo 

e talento. Pode ser uma faca de dois gumes: as pessoas 
podem amar ou odiar”, previne.

O conselho de Marcela Tiraboschi para o profissional 
que participa de uma mostra pela primeira vez é estar o 
máximo possível presente no ambiente que criou. “Pra 
mim, a Casacor foi um divisor de águas, mas ela não é um 
divisor de águas para todo mundo. Você tem que saber 
trabalhar. Tem que estar presente, principalmente aqui em 
Ribeirão, onde as pessoas gostam de conversar com o 
profissional. Tem visitante que não olha a plaquinha [com 
a identificação] e passa reto se não vê ninguém”, afirma.

Ambos aconselham os jovens profissionais a ousar, 
mostrando projetos diferenciados, porque “mostrar mais 
do mesmo não chama a atenção”, concordam.

Case de sucesso
Entre os cases bem-sucedidos de jovens profissionais 

que participaram pela primeira vez da mostra está o da 
arquiteta Marcela Tiraboschi. Atualmente com 27 anos, ela 
encarou sua primeira Casacor aos 24, com apenas um ano 
de formada na então UniSEB – atual Estácio. “Fez um espa-
ço super relevante, bacana e teve um destaque bem legal! 
No ano passado, já foi para um espaço muito maior, pois 
estava mais preparada. Este ano ela já foi visitar e está indo 
para outro perfil de espaço”, comenta Maurício Siqueira.

Marcela conta que meses após começar a atuar no 
mercado, em fevereiro de 2018, chegou a cogitar a partici-
pação na primeira Casacor Ribeirão, em parceria com outra 
arquiteta. Acabou não dando certo e ela acha que foi melhor 
assim, pois daria um “passo maior que a perna”, porque, 
à época, seu escritório se resumia a ela e seu computador 
em uma sala na clínica de sua mãe, médica. Antes disso, 
acumulava só experiências de estágios em escritórios de 
arquitetura feitos até o último ano de faculdade. 

Mas, ao longo do ano seguinte, os primeiros clientes 
foram chegando, muitos por indicação e graças à sua conta 
numa rede social, onde Marcela posta até hoje registros 
fotográficos de seus trabalhos. “Eu falo que o boca-a-boca 
ainda é e sempre vai ser a melhor propaganda que a gente 
tem. Sempre gostei muito de falar e de mostrar o que eu 
faço. Mostro todos os bastidores de tudo o que faço”, diz. 

Se uma artista não entregou a tempo o quadro que ia no 
seu ambiente, vai sem quadro. Se o painel encomendado 
não tem mais em estoque, peça outro ao fornecedor. Se 
ele só pode dar um mais escuro e isso não vai combinar 
com a cor no seu ambiente, tem que repensar a cor. A 
gente ‘sobe esse sarrafo’ no jovem profissional para o seu 
próprio desenvolvimento. Assim ele aprende a ter jogo de 
cintura”, argumenta o CEO da Casacor Ribeirão, Maurício 
Siqueira, especialista em marketing, arquitetura e design.

Além de tudo isso, a depender do volume e qualidade 
da presença do jovem profissional na mostra, ainda rola 
um networking de grande utilidade. 
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Em 2019, a jovem arquiteta recebeu o convite para o 
Open House da 2ª edição da Casacor Ribeirão. Mesmo 
com de medo de encarar a responsabilidade de criar um 
ambiente sozinha, escolheu o Espaço Pet. “Em se tratando 
de Casacor, não me dê para fazer quarto, banheiro, cozinha, 
ou qualquer ambiente que já faço todos os dias. Quero 
coisas diferentes, em que eu possa explorar um lado meu 
que os clientes pedem pouco no escritório”, raciocina.

Aprovado seu portfólio – pré-requisito para ser consi-
derado pela curadoria da mostra –, Marcela foi descobrir 
o quão difícil é ser uma estreante no mercado. “Tive muita 
dor-de-cabeça no meio do caminho, como fornecedor me 
deixando na mão em cima da hora, por exemplo. Eu era um 
nome novo nesse mercado, por isso tive muita dificuldade 
de conseguir parceiros. No dia da inauguração, o evento ia 
começar às 7h da noite e eu estava, às 5h da tarde, toda ar-
rumada, passando rodo no ambiente, porque apareceu uma 
goteira bem no meio. Aí ligava pra calheiro, pra meio mundo 
pra tentar resolver, mas no final deu tudo certo”, conta.

Inaugurada a mostra, Marcela fez questão de estar 
presente em seu ambiente todos os dias, e na mostra, da 
hora em que abria até a que fechava. Ela mesma fazia a 
faxina, arrumava e recebia o público em seu Espaço Pet, 
pois não tinha verba para recepcionista. “Limpei a minha 
poupança para participar”, lembra. O rescaldo de tanta 
dedicação foram oito contratos fechados durante a mostra 
e, na cerimônia de encerramento, a melhor surpresa: o 
prêmio do público de Espaço Mais Criativo. 

Quando Maurício a convidou para a 3ª edição da 
Casacor, que ocorreu só em 2021, a profissional já estava 
instalada em um escritório maior, com uma equipe formada 
por cinco outras profissionais, entre arquitetas e estagiárias. 

Sua segurança também era outra. Tanto que, quando 
viu na planta da 3ª edição que haveria um ambiente dedica-
do a uma bailarina, sentiu-se à vontade para dizer: “Maurí-
cio, ou eu pego esse espaço ou não pego nenhum”. É que, 
formada em balé clássico, Marcela manteve a prática na 
conta de uma terapia e, em plena pandemia, estava tendo 
que fazer aulas online, em espaços improvisados, como 
muitas outras bailarinas e esportistas por todo o mundo. 
Por isso ela inspirou-se em si mesma para criar o Studio da 
Bailarina, que foi o primeiro ambiente a ter a obra concluída 
naquela mostra. Aprendeu direitinho as lições da primeira.

SOBRE O PRÊMIO JOVENS TALENTOS
-O Prêmio Jovens Talentos, que será 
lançado na 4ª edição da Casacor Ribeirão, 
este ano, distribuirá prêmios em duas 
categorias: Estudantes do 4º ano e 
Formados de até 35 anos de idade.

O 1º colocado em cada categoria terá um 
ambiente na Casacor deste ano, e o 2º, uma 
visita numa outra mostra Casacor. O 3º 
prêmio ainda estava sendo definido quando 
do fechamento desta edição da PAINEL.

Segundo Maurício Siqueira, a proposta é 
montar, dentro da Casacor deste ano, uma 
exposição com os cinco melhores projetos 
da categoria Estudante até o 4º ano e os 
dez melhores entre os Formados até 35 
anos. Eles serão escolhidos por um júri 
formado por representantes da AEAARP, 
Sebrae e da parte técnica da mostra. 

Em um segundo momento, a exposição deve 
ser transferida para um local de acesso 
mais facilitado ao público de Ribeirão 
Preto em geral.

A organização também está definindo 
outras premiações simbólicas para os 
15 classificados, como cartões VIP da 
Casacor, por exemplo. 

Os vencedores serão divulgados no mês de 
maio, portanto três meses antes do início 
da edição 2022.

A participação na mostra continuou 
rendendo bons frutos para Marcela pelos 
dois anos seguintes.

“Chorei horrores de 
emoção”, confessa.“

“
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‘Prova de fogo’
Participar da 3ª edição da Casacor Ribeirão, em 2021, 

não deu retorno imediato de clientes para o jovem arquiteto 
Quintino Facci, de 22 anos, mas ele considera a experiência 
que adquiriu mais importante do que isso. “Porque é uma 
prova de fogo, né? Você tem que ter planos A, B, C e D [contra 
imprevistos], senão você não entrega [o ambiente pronto no 
prazo]. Tem que resolver uma dificuldade na hora, dar um jeito 
de achar alguém pra executar algo que saiu errado, enfim, sa-
ber improvisar, mas de uma forma que fique bom e bonito. Em 
termos de experiência profissional foi fantástico”, derrama-se.

Quando foi convidado por Maurício Siqueira a consi-
derar sua participação na mostra, em 2020, Quintino tinha 
poucos meses de escritório físico de arquitetura e ainda 
estava se formando pela Unaerp. No entanto, já empreendia 
na área desde os 17 anos, quando criou uma ferramenta de 
renderização que acabou contratada pela primeira empresa 
em que estagiou, no início da faculdade. 

Os vários adiamentos da mostra provocados pela 
pandemia deram tempo para Quintino negociar sua parti-
cipação na mostra, já que tinha recursos limitados. Tudo 
acertado, ele escolheu criar um ambiente intimista, sob 
o título “Casa do Colecionador de Momentos”, que foi 
inspirado em sua namorada de anos, Waleska. 

“Eu queria fazer alguma coisa 
que realmente tocasse as 

pessoas. A ideia do projeto 
era falar sobre histórias 

desses momentos”, diz.“ “
Quintino criou um loft cujo formato era uma abstração 

da letra W. O layout contava com hall de entrada, cozinha 
gourmet, living e quarto. Na entrada, uma instalação de 
arte continha 47 quadros de fotos da mesma folha em 
diferentes momentos de sua curta existência e, em segui-
da, um quadro fragmentado com fotos da namorada. Até 
a essência usada na aromatização do ambiente - a mais 
vendida naquela edição – tinha como base o perfume de 
Waleska. “Tudo tinha um porquê lá dentro”, pontua Quinti-
no, que acabou levando o prêmio do público de Ambiente 
Mais Bonito da Casacor Ribeirão 2021.

Saiu da experiência com a certeza da grande impor-
tância que a participação em mostras representa para 
profissionais em início de carreira. Além da experiência, 

ele cita o posicionamento de marca como outro grande 
ganho. “Porque qual o maior problema no início da carreira? 
Conseguir clientes. Participar da mostra é uma forma de se 
posicionar no mercado. E o cliente te olha de outra forma 
quando fala que fez uma Casacor. É uma forma de fazer 
seu marketing”, afirma Quintino.

O arquiteto Rafael Bressan, de 32 anos e apenas 1 e 
meio de formado, concorda. Segundo ele, seu projeto na 
Casacor 2021, intitulado “Spa Marroquino”, agregou mais 
valor à sua marca, embora não tenha revertido em maior 
volume de negócios. Até porque trabalho já não lhe faltava. 
Desde que começou a pegar os primeiros projetos na área, 
meses antes de se formar pela Unaerp (2020), até sua par-
ticipação na mostra, já havia concluído 12. Hoje já são 17, 
entre projetos de reformas e design de interiores – para o 
que se especializou no Instituto Marangoni, de Milão (2019).

Rafael diz ter se inspirado no Museu de Yves Saint 
Laurent, em Marrakesh, para recriar, com seu próprio to-
que de criatividade, a atmosfera dos banhos marroquinos. 
Recebeu muitos elogios. O comentário geral era de que 
o ambiente tinha o poder de transportar as pessoas para 
aquele país. “Isso me trouxe muita alegria e satisfação”, 
diz, mas não só. 

“Participar da Casacor 
aumentou a confiança de meus 
clientes. Alguns ampliaram os 
projetos que tinham comigo”, 

acrescenta.“ “

Esse reconhecimento na cena foi o mais importante 
para Bressan, que também considera participar da próxima 
Casacor São Paulo, para a qual já tem convite. 
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Sempre em busca de 
‘‘sangue novo’’

Para Maurício Siqueira, ser vitrine 
para jovens talentos está entre as mais 
importantes vocações de uma mostra 
de arquitetura, decoração e design, que, 
além de lançar tendências e novidades 
em suas áreas de interesse, são tam-
bém espaços de negócios e networking.

Prova de que a Casacor Ribeirão 
leva a sério essa vocação é que o cast 
do evento mantém uma média de 30% 
a 40% de participação de jovens pro-
fissionais, desde sua primeira edição, 
realizada em 2018, de acordo com seu 
CEO. E a 4ª, marcada para ocorrer 
entre 16 de agosto e 2 de outubro de 
2022, contará com uma exposição 
dos 15 classificados no Prêmio Jo-
vens Talentos, que a Casacor Ribeirão 
promove pela primeira vez este ano, 
em parceria com a AEAARP (Asso-
ciação de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia de Ribeirão Preto) e o 
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio 

“Na última contagem que fizemos, o mercado 
de Ribeirão somava 2 mil profissionais 
da área. Uma minoria deles abre seus 

escritórios e outra parte não é absorvida 
pelo mercado”, estima Maurício.

MOSTRA
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às Micro e Pequenas Empresas) [leia mais a respeito em ‘Sobre o prêmio...’].
“A gente sempre fez um trabalho forte [de divulgação e garimpagem] 

junto às sete universidades e cursos técnicos locais com cursos nas áreas de 
interesse da mostra. Este ano a gente vai expandir o trabalho pra região. Por 
exemplo: Franca tem Arquitetura, então a gente vai fazer um trabalho com eles 
lá também”, diz o CEO.

Segundo Maurício, nunca houve e nem haverá uma cota obrigatória de 
participação de jovens profissionais na mostra, mas essa presença é do maior 
interesse de todo o mercado de arquitetura, design e decoração. “Pra cadeia 
toda é excelente porque, primeiro, você a oxigena: traz uma turma nova, com 
uma linguagem nova de projeto, com outro repertório, outro sistema de trabalho 
e que se posiciona de uma maneira muito bacana no mercado”, diz.

Isso é importante na medida em que a região coloca no mercado, todo ano, 
por volta de 200 novos profissionais, saídos de universidades e cursos técnicos 
relacionados às áreas de arquitetura e design de interiores. 
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NO AR!
PODCAST

Mercedes foi engenheira na fábrica da Antártica em 
Ribeirão Preto e é a primeira mulher a ser eleita 
para o conselho do CREA por indicação da AEAARP.

Os usuários da internet costumam reagir com graça a situações que expõem 
pessoas ao perigo, e isso inclui pintores em balanços se fotografando há vários 
metros de altura do chão, escadas onde deveriam ser armados andaimes etc.. 

A engenheira civil e de segurança do trabalho Mercedes Furegato Pedreira 
de Freitas fala sobre isso e sobre as alterações na NR 18, a norma regulamen-
tadora que “tem o objetivo de estabelecer diretrizes de ordem administrativa, 
de planejamento e de organização, que visam à implementação de medidas 
de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas 
condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção”.
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Os episódios do PainelCast estão disponíveis 
no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon 

Music e na galeria de vídeos do site da AEAARP

www.aeaarp.org.br

O que o cliente quer
O consultor imobiliário Rodrigo Festuccia defende a interação entre 

o mercado imobiliário e a indústria da construção. No episódio 5 da tem-
porada 2022 do PainelCast, ele fala sobre o investimento em imóveis e 
avalia que nem sempre essa pode ser a melhor opção.

Rodrigo fez carreira no mercado de ações e migrou para o setor imo-
biliário. Da origem de sua carreira, ele carrega as técnicas de avaliação 
de riscos e oportunidades.

Ele argumenta, por exemplo, que empreendimentos de alto padrão 
não precisam ter necessariamente grandes estruturas de lazer e fitness, 
porque esse público utiliza outro perfil de serviços. Nos outros, fala, essas 
estruturas em áreas comuns são muito valorizadas.

“O que foi importante na [revisão] NR 18 é que ela ficou mais clara, 
objetiva e entre as principais mudanças está a maior autonomia para 
gestão da segurança do trabalho nos canteiros de obras”, fala Mercedes.

A norma foi publicada pela primeira vez no Diário Oficial da União 
em 1978. A partir dos anos de 1990 passou por várias revisões. A última 
alteração é de julho de 2021.
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A Mútua, caixa de assistência aos profissionais do Sistema Confea/
CREA, foi criada em dezembro de 1977 com o intuito de oferecer 
planos de sociais, previdenciários e assistenciais. Segundo o en-

genheiro Renato Archanjo de Castro, diretor da entidade, quatro eixos de 
serviços definem os benefícios. 

O primeiro tem benefícios sociais, que inclui auxílio funeral e auxílio pe-
cuniário não reembolsável oferecido ao profissional que esteja em situação 
vulnerável. A Mútua destina até três salários mínimos mensais, por quatro 
meses, prorrogável até no máximo um ano. Pode ser acessado por aqueles 
que forem associados à Mútua por no mínimo um ano.

Há também um segmento de auxílio reembolsável, que constitui uma linha 
de crédito em condições exclusivas para associados, com taxas que variam 
de acordo com o tipo de benefício e o tempo de pagamento – 0,2% a 0,6% 

MÚTUA apresenta 
benefícios na 

AEAARP

Associados têm acesso a serviços 
sociais, de assistência, 
previdenciário e profissional

SERVIÇO

Mútua reúne profissionais na AEAARP
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ao mês + índice de correção. Esse recurso é destinado às atividades relacio-
nadas ao trabalho do profissional, como aquisição de animais e implementos 
agrícolas, equipamentos, softwares, veículos etc..

Existe ainda uma linha de financiamento reembolsável para capitalização 
de profissionais desempregados, afastados do trabalho em razão de invalidez 
temporária, tratamento médico, hospitalar e férias. Para cada modalidade há 

uma regra diferente em relação ao va-
lor, carência e prazo para reembolso.

A Mútua também oferece o Tecno-
prev, um plano previdenciário comple-
mentar administrado pelo Banco do 
Brasil. Atualmente, segundo Renato, 
são 100 mil participantes ativos e 
patrimônio líquido de R$ 237 milhões.

O quarto pilar de assistência é 
um clube de benefícios, com des-
contos em estabelecimentos comer-
ciais de vários tipos. Os benefícios 
podem ser acessados pelo aplicativo 
Clube Mútua.

A adesão à Mútua gera um paga-
mento único, anual, que possibilita o 
acesso a todos os benefícios.

1
Benefícios 
sociais

Benefícios 
reembolsáveis

Plano de 
previdência 
Tecnoprev

Clube Mútua
Adm Dynamus

2 3 4
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RESOLUÇÃO 
Nº 111, 

13 DE DEZEMBRO DE 2019
(1ª PARTE) 
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Art. 1º - A pessoa jurídica que se constitua para 
prestar ou executar serviços e/ou obras ou que 

exerça qualquer atividade ligada ao exercício 
profissional da Engenharia, Arquitetura, Agro-
nomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia 
enquadra-se, para efeito de registro, em uma 
das seguintes classes:

CLASSE A - De prestação de serviços, 
execução de obras ou serviços ou desen-
volvimento de atividades reservadas aos 
profissionais da Engenharia, Arquitetura, 
Agronomia, Geologia, Geografia ou Mete-
orologia;

CLASSE B - De produção técnica espe-
cializada, industrial ou agropecuária, cuja 
atividade básica ou preponderante necessite 

do conhecimento técnico inerente aos profis-
sionais da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, 

Geologia, Geografia ou Meteorologia;

CLASSE C - De qualquer outra atividade que 
mantenha seção, que preste ou execute para si ou 

para terceiros serviços, obras ou desenvolva atividades 
ligadas às áreas de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, 

Geologia, Geografia ou Meteorologia.

§ 1º - As empresas públicas e sociedades de economia mista 
serão enquadradas, para o registro, nas classes estabelecidas 
neste artigo, conforme a atividade desenvolvida.
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§ 2º - Uma pessoa jurídica pode 
ser enquadrada simultaneamente em 
mais de uma das classes relacionadas 
neste artigo.

§ 3º - As pessoas jurídicas en-
quadradas na classe “C” deverão 
proceder ao registro da seção técnica 
mantida na mesma.

Art. 2º - Os órgãos da administração 
direta, as autarquias e as fundações 
de direito público, que tenham ati-
vidades na Engenharia, Arquitetura, 
Agronomia, Geologia, Geografia ou 
Meteorologia ou se utilizem dos tra-
balhos dessas categorias, deverão, 
sem qualquer ônus para os CREAs, 
fornecer todos os elementos neces-
sários à verificação e fiscalização do 
exercício profissional.

Art. 3º - O registro de pessoa jurí-
dica é ato obrigatório de inscrição no 
Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia onde ela 
inicia suas atividades profissionais 
no campo técnico da Engenharia, 
Arquitetura, Agronomia, Geologia, 
Geografia ou Meteorologia.

§ 1º - O registro de pessoa jurídica 
enquadrada nas classes de que trata 
o artigo 1º será efetivado após análise 
e aprovação da documentação cons-
tante do artigo 8º, pagamento das ta-
xas devidas e da anuidade do ano do 
registro, bem como da constatação da 
regularidade junto ao CREA de todos 
os profissionais do quadro técnico 
da empresa e/ou seção que exerça 
atividades nas áreas discriminadas no 
“caput” do artigo.

§ 2º - A pessoa jurídica enquadrada 
na classe “C”, para efeito de registro, 
estará sujeita ao pagamento de anui-
dade diferenciada fixada em Resolução 
que disciplina as anuidades e taxas.

Art. 4º - A pessoa jurídica enqua-
drada em qualquer uma das classes 
do Art. 1º só terá condições legais 
para o início da sua atividade técnico-
-profissional, após ter o seu registro 
efetivado no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Parágrafo único - A pessoa jurídica 
que não requerer o seu registro, no 
prazo de 60 (sessenta) dias a contar 
do arquivamento de seus atos consti-
tutivos nos órgãos competentes, será 
notificada para que, em 30 (trinta) dias, 
promova a sua regularização perante o 
CREA, sob pena da competente autu-
ação por exercício ilegal da profissão.

Art. 5º - A atividade da pessoa jurí-
dica, em região diferente daquela em 
que se encontra registrada, obriga ao 
visto do registro na nova região.

§ 1º - O visto exigido neste artigo 
pode ser concedido para atividade 
parcial dos objetivos sociais da re-
querente, com validade a ela restrito.

§ 2º - No caso em que a atividade 
exceda de 180 (cento e oitenta) dias, 
fica a pessoa jurídica, a sua agência, 
filial ou sucursal, obrigada a proceder 
ao seu registro na nova região.

Art. 6º - A pessoa jurídica, para 
efeito da presente Resolução, que 
requer registro ou visto em qualquer 
Conselho Regional, deve apresentar 
responsável técnico que mantenha 
residência em local que, a critério do 
CREA, torne praticável a sua partici-
pação efetiva nas atividades que a 
pessoa jurídica pretenda exercer na ju-
risdição do respectivo órgão regional.

Art. 7º - Os Conselhos Regionais, 
atendendo às peculiaridades de cada 
região, e de acordo com as condições 
das atividades neles desenvolvidas 

pelas pessoas jurídicas, poderão, 
através de atos próprios, fixar casos 
de dispensa de registro.

Art. 8º - O requerimento de registro 
deve ser instruído com os seguintes 
elementos:

I - Instrumento de constituição da 
pessoa jurídica, devidamente arquiva-
do, registrado em órgão competente, 
bem como suas modificações subse-
qüentes até a data da solicitação do 
Registro no CREA.

II - Indicação do ou dos responsá-
veis técnicos pelas diversas atividades 
profissionais, bem como dos demais 
profissionais integrantes do quadro 
técnico da pessoa jurídica.

III - Prova do vínculo dos profissio-
nais referidos no item anterior com a 
pessoa jurídica, através de documen-
tação hábil, quando não fizerem parte 
do contrato social.

IV - Comprovante de solicitação da 
ART de cargos e funções de todos os 
profissionais do quadro técnico da 
pessoa jurídica.

Art. 9º - Só será concedido registro 
à pessoa jurídica cuja denominação 
for condizente com suas finalidades 
e quando seu ou seus responsáveis 
técnicos tiverem atribuições coerentes 
com os objetivos sociais da mesma.

Art. 10 - As pessoas jurídicas re-
gistradas na forma desta Resolução, 
sempre que efetuarem alterações nos 
seus objetivos, no seu quadro técnico 
ou na atividade de seus profissionais, 
deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, 
comunicar ao CREA.

Parágrafo único - Serão efetivadas 
novas ARTs, caso haja alterações nas 
atividades dos profissionais do seu 
quadro técnico.

(continua na próxima edição)
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NOTAS

Na foto ele está com o diretor de Relações Profissionais 
tecnólogo Pedro Alves de Souza Júnior, diretor financeiro 

adjunto engenheiro eletricista Fernando Trizolio Júnior, 
presidente do CREA-SP engenheiro Vinicius Marchese 

Marinelli, diretor de entidades de classe engenheiro 
químico e engenheiro de segurança do trabalho Francisco 

Innocencio Pereira e conselheiro Luís Alberto Grecco.

O engenheiro agrônomo Bruno Prota e a 
arquiteta e urbanista Mirela Idino são os 
representantes da AEAARP no Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural 
do Município de Ribeirão Preto (Conpacc). Eles 

são, respectivamente, conselheiros titular e 
suplente na cadeira destinada a Associações 
nas áreas de Ciências Humanas e Sociais. O 

conselho tem caráter consultivo e deliberativo 
e integra o Sistema Municipal de Patrimônio 
Cultural de Ribeirão Preto (Lei 2.799/2016) e 
vinculado à Secretaria Municipal da Cultura. 

A AEAARP levou até 
São Paulo (SP) uma 
comitiva para visitar 
a Feicon, o único 
evento da América 
Latina que oferece 
visão completa do 
mix de setores da 
construção civil e 
arquitetura.

FEICON

Café e chocolate foi o tema do 
encontro que aconteceu no Espaço 
Gourmet da Associação, reunindo 
associados e seus familiares.
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