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PALAVRA DO PRESIDENTE

Ribeirão Preto parece um grande canteiro de 
obras. Quantas vezes você ouviu essa frase? 
Certamente inúmeras, e de diferentes formas. 
O fato é que, sim, a afirmação é correta e 
deve ser motivo de comemoração!

Investir em infraestrutura é questão 
estratégica, exige dos gestores visão de 
futuro e planejamento. As obras do programa 
Ribeirão Mobilidade têm por objetivo 
organizar a cidade para o futuro. O resultado 
dessa ação, portanto, não é imediato. É de 
médio e longo prazos.

O que as pessoas veem de imediato são as vias 
interditadas, desvios, intercorrências que 
fogem da esfera do conhecimento de pessoas 
leigas. Cabe a nós, profissionais do setor, 
esclarecer a sociedade sobre a segurança 
das interdições e, sobretudo, a respeito 
dos benefícios que as intervenções vão 
proporcionar no futuro.

A reportagem de capa desta edição é 
sobre isso. Mostra como a engenharia e o 
planejamento estão forjando um futuro mais 
eficiente para a mobilidade em Ribeirão Preto.
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De acordo com diretor da Transerp, programa 
vai além da entrega dos 11 corredores físicos
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A Transerp conclui no segundo 
semestre de 2023 a entrega de todas 
as obras do programa Ribeirão Mobi-
lidade, composto por 30 obras de im-
plantação de 11 corredores de ônibus 
ao longo de 56 km de ruas e avenidas 
da cidade. É o que garante seu diretor 
de Transportes, José Mauro de Araújo. 
Obras de três corredores do pacote 
estão em processo de licitação no mês 
de junho: Central, Costábile Romano 
e 13 de Maio/Castelo. 

As obras do programa intervêm 
no trânsito ribeirão-pretano desde 
junho de 2016, quando foi iniciada 
a primeira, na avenida Mugnato Ma-
rincek – uma das dez já concluídas, 
segundo a engenheira civil Denise de 
Mattos Venegas (veja quadro Ribeirão 
Mobilidade hoje). O pacote todo tem 
incluído pavimentação de vias, cons-
trução de pontes, túneis e viadutos, 
instalação de abrigos para ônibus e 
mudança nos traçados de algumas 
vias, com canteiros de obras por todas 
as regiões da cidade.

De acordo com José Mauro, as 
obras são só o começo. “[O Ribeirão 
Mobilidade] não se trata só de um cor-
redor físico. Vamos ter uma nova rede 
de linhas de ônibus, abrigos com mais 
conforto e segurança, veículos com 
ar-condicionado, wi-fi e suspensão 
pneumática”, promete. 

Viabilizado por investimentos da 
ordem de R$ 500 milhões – R$ 310 
milhões provenientes do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) 
II - da Mobilidade Urbana e do Sanea-
mento, do governo federal, e o restan-
te do Financiamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento (Finisa) e outras 
agências de crédito –, o Ribeirão 
Mobilidade foi planejado, segundo o 
dirigente da Transerp, para elevar a efi-
ciência do transporte coletivo urbano 
no município e também o conforto de 
mais de 4 milhões de usuários. A meta 
principal é conquistar novos usuários 
e reconquistar outros que migraram 
para o transporte individual ao longo 
dos últimos anos. 

O programa Ribeirão Mobilidade foi reconhecido com 
o prêmio de prêmio InovaCidade 2022, pelo Instituto 
Smart City Business America, que está presente em 
nove países e trabalha para articular empresas e 
governos em torno da criação de um ecossistema de 
cidades inteligentes na América Latina.  A premiação 
valoriza iniciativas que contribuem para a melhoria 
da qualidade de vida nas cidades e avaliou 96 
municípios, dos quais 24 foram premiados.

“O mais importante ao administrar uma cidade é 
buscar meios para resolver os problemas das pessoas, 
pensando de forma global e humana. Estamos executando 
o maior programa de mobilidade urbana da história 
de Ribeirão Preto, que trará impactos positivos 
durante muitos anos. A cidade estará preparada para 
os desafios das próximas décadas, quando ficaremos 
menos tempo no trânsito e mais tempo fazendo aquilo 
que realmente importa a cada um de nós”, avalia o 
engenheiro agrônomo Antônio Duarte Nogueira Júnior, 
prefeito de Ribeirão Preto.
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ESPECIAL

“A ideia é priorizar o transporte coletivo em detrimento do individual. Em 
todos os países do mundo é assim”, declara o diretor, referindo-se a uma das 
soluções mais defendidas por geógrafos e urbanistas para o que é considerado 
o grande problema da mobilidade urbana no Brasil atual: o trânsito “inchado” 
de veículos nas grandes e médias cidades, causa de congestionamentos, 
acidentes e muito estresse. 

Segundo esses mesmos estudiosos, tudo começou nos anos 1930, 
com o aumento da industrialização, que atraiu muitas famílias da zona 
rural para as cidades, acelerando a urbanização sem planejamento. Desde 
então, as cidades têm crescido em velocidade maior do que as políticas 
públicas conseguem acompanhar. O inchaço populacional e a expansão 
física das cidades fazem surgir áreas cada vez mais periféricas, que obri-
gam as pessoas a deslocamentos por distâncias cada vez maiores. Quando 
desatendidas ou mal atendidas pelas políticas de mobilidade, as pessoas 
optam pelo transporte individual em detrimento do coletivo, colocando 
mais veículos nas ruas.

O diretor da Transerp admite que Ribeirão Preto sofre desse mal e justi-
fica as dificuldades do serviço de transporte coletivo urbano em atender o 
usuário local: 

Comitiva da AEAARP 
liderada pelo 

vice-presidente, 
engenheiro civil 

Fernando Junqueira, 
visitou os canteiros 
das obras de arte do 
Ribeirão Mobilidade 

acompanhados 
de técnicos da 
prefeitura, que 
detalharam o 
andamento.

Todas as obras são 
executadas sob a 
responsabilidade 
técnica de um 
profissional de 

engenharia habilitado 
no CREA-SP.

José Mauro acredita que não será 
mais preciso improvisar com a colo-
cação em prática de tudo o que está 
previsto no Plano de Mobilidade de 
2012, que norteou o planejamento do 
programa Ribeirão Mobilidade. 

“O plano fez uma 
análise completa da 
cidade. Tivemos que 
fazê-lo e começar do 
zero. Foram feitos 
estudos nas mais 
diversas áreas e 

chegou-se à conclusão 
de que se precisava 
desses corredores 

de ônibus. Todas as 
obras servem a eles”, 

entusiasma-se.

“Nossa rede de linhas [de 
ônibus] é de 1984. A cidade 
cresceu, se expandiu e foi 

sendo alterada como numa colcha 
de retalhos. Então, criava-se 
um bairro ali, você estendia 
uma linha. Criava-se outro, 

você corria atrás”.

“ “
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NOVO SISTEMA
José Mauro explica que os corredores de ônibus são essenciais para mudar 

o conceito e o sistema de operação do transporte coletivo urbano em Ribei-
rão Preto. Com a entrega deles, será colocada em operação uma nova rede 
de linhas de ônibus. Algumas linhas serão específicas dos corredores e além 
disso terão trajetos mais flexíveis, que tornarão o processo de readequação às 
mudanças urbanas mais ágil.

“É preciso, porque a cidade 
muda o tempo todo”, diz o diretor.“

“

Junto com os corredores será inaugurado um novo sistema de semáforos 
inteligentes. Um Centro de Controle Operacional (COO), que funcionará dentro 
da Transerp, vai monitorar o serviço em tempo real, integrando todas as infor-
mações sobre o sistema de transporte coletivo e intervindo nas ferramentas de 
controle do trânsito quando necessário. “Por exemplo, vamos ter condições de 
priorizar os semáforos dos corredores de ônibus quando estiverem atrasados. O 
objetivo é manter a regularidade, porque a ideia é que as linhas não obedeçam 
mais a horários, mas a frequência. O usuário ficando no ponto, vai ter aquela 
linha sempre de 15 em 15 minutos”, explica o diretor da Transerp.

As principais metas com os novos ajustes é oferecer aos usuários menor 
tempo de viagem, mais frequência das linhas, frota nova e com tecnologia 
que garanta conforto e conveniência. “Esperamos, com isso, conseguir atrair 
demanda maior para o transporte coletivo”, diz José Mauro, que trabalha com 
a expectativa inicial de recuperar a demanda de 200 mil passageiros ao dia – 
atualmente é de 150 mil passageiros/dia.

Sobre a quantidade de usuários a serem impactados pelo novo sistema de 
transporte coletivo urbano, o cálculo é feito por corredor. “O Norte-Sul 2, por 
exemplo, entregue no mês passado, deve impactar de 15 a 20 mil usuários. 
Essa é a média com que temos trabalhado em cada um dos corredores, mas 
ainda é uma estimativa que devemos confirmar com a prática”, diz o diretor.

José Mauro de Araújo descarta reavaliar o valor cobrado pelas passagens do 
transporte coletivo como forma de contribuir para atrair mais usuários ao sistema. 
De acordo com ele, as pesquisas realizadas para o Plano de Mobilidade junto a 
usuários mostraram que esse custo não é o principal item a pesar na decisão de 
usar o serviço. Qualidade, pontualidade, agilidade e conforto vêm antes. “A tarifa é 
um item a ser analisado, mas entendemos que o usuário paga se tiver um serviço 
de qualidade”, afirma. E, embora evite promessas, pondera que, quanto mais usu-
ários aderirem ao sistema, maiores serão as chances de diminuir o valor da tarifa.

Ainda de acordo com ele, para manter a qualidade do serviço, o programa 
prevê avaliações constantes, tanto técnicas quanto de opinião dos usuários. 
O próprio aplicativo de celular Cittamobi, disponibilizado para dar informações 
sobre o transporte, também permitirá aferir avaliações dos usuários. 

Para o diretor, esse monitoramento constante fará a diferença, porque “quanto 
melhor você tiver a rede de transporte coletivo, maior a possibilidade de diminuir 
a quantidade de veículos na rua, diminuindo poluição e acidentes de trânsito”. 
Estes, aliás, devem ser os grandes ganhos de qualquer Plano de Mobilidade.
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OBRAS CONCLUÍDAS
Avenida Mugnato Marincek

Ponte R. Pompeu de Camargo / Avenida Fábio 
Barreto

Ponte R. José Bonifácio / Avenida Francisco 
Junqueira

Ponte R. Visconde de Inhaúma / Avenida 
Francisco Junqueira

Ponte R. Barão do Amazonas / Avenida 
Francisco Junqueira

Passarela na Avenida Jerônimo Gonçalves

Adequação do Viário Avenida Nove de Julho 
com Avenida Portugal e Avenida Diederichsen 
com Avenida Presidente Vargas

Viaduto Avenida Maria de Jesus Condeixa a 
Avenida Diederichsen

Corredor da Avenida do Café – 3,20 km

Corredor Norte / Sul trecho 1 – 3,09 km

OBRAS EM LICITAÇÃO
Corredor Nove de Julho

Extensão de 1,05 km com 17.161,10 m² de 
paralelepípedos. A obra ainda contempla a 
execução das galerias de drenagem na rua São 
José, entre a avenida Nove de Julho e o córrego 
Retiro Saudoso; da rua Marcondes Salgado, entre 
a avenida Nove de Julho e o córrego Retiro 
Saudoso; e a recomposição e recuperação do 
pavimento asfáltico das duas ruas.

Corredor Norte-Sul – trecho 4 

Extensão de 2,72 km, com área pavimentada de 
65.975,64 m² e construção da ponte (558,45 
m³ de concreto e 60.399 kg de aço) sobre o 
córrego Santa Tereza.

OBRAS EM EXECUÇÃO
Corredor Norte-Sul – trechos 2 e 3

Extensão de 8,69 km, com área pavimentada de 
185.788,80 m² e construção de duas passarelas 
(133,09 m³ de concreto e 5.002 kg de aço) na 
praça da Bíblia. 

Construtora contratada: DGB Engenharia e 
Construções Ltda. 

Previsão de entrega: setembro de 2022

Corredor Dom Pedro

Extensão de 4,86 km, com área pavimentada de 
92.437,70 m². 

Construtora contratada: Autem Engenharia Ltda. 

Previsão de entrega: julho de 2022

Corredor Saudade 

Extensão de 5,69 km, com área pavimentada de 
44.589,44 m². 

Construtora contratada: Autem Engenharia Ltda. 

Previsão de entrega: dezembro de 2022

Corredor Presidente Vargas

Extensão de 3,92 km, com área pavimentada de 
96.789,60 m². 

Construtora contratada: São Paulo Engenharia Ltda

Previsão de entrega: junho de 2022

Trincheira (ligando a Avenida Independência 
à avenida Presidente Vargas, passando sob a 
avenida Nove de Julho)

Extensão da obra (1,04 km) e extensão do túnel 
(início e fim das rampas) de 381,22 m, com área 
pavimentada de 18.681,34 m². Volume de concreto: 
4.272,61 m³, e quantidade de aço: 361.717 kg.

Construtora contratada: Rual Construções e 
Comércio Ltda

Previsão de entrega: setembro de 2023

Viaduto na avenida Thomaz Alberto Whately com 
a Avenida Brasil

Extensão da obra 0,55 km e extensão do viaduto 
282,02 m, com área pavimentada de 16.130,30 m². 
Volume de concreto: 2.081,45 m³, e quantidade 
de aço: 204.060,27 kg. 

Construtora contratada: Autem Engenharia Ltda

Previsão de entrega: dezembro de 2022

Viaduto na avenida Mogiana com a Avenida Brasil 

Extensão da obra 0,88 km e extensão do viaduto 
306,74 m, com área pavimentada de 24.999,10 m². 
Volume de concreto: 3.619,75 m³, e quantidade 
de aço: 408.869,00 kg. Construtora Contratada: 
Ramadam Engenharia e Empreendimentos Ltda EPP

Previsão de entrega: janeiro de 2023.

RIBEIRÃO MOBILIDADE HOJE
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Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) a comporem a Agenda 2030 da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), o de número 6, que 
prevê “garantir a disponibilidade e a gestão sustentá-
vel da água potável e do saneamento para todos” nos 
países membros, até o ano de 2030, é considerado 

um dos mais importantes – senão o mais. “É que a água 
é o recurso mais essencial à vida humana e de sua gestão 

depende o alcance de vários outros ODS da Agenda. A fome zero 
e a agricultura sustentável (ODS 2), por exemplo, dependem da água 

como insumo, mas não é o único”, pontua o engenheiro civil especialista 
em Saneamento e Gestão Ambiental Carlos Eduardo Nascimento Alen-

castre, atual secretário municipal da Infraestrutura de Ribeirão.
No Brasil, o alcance do ODS 6 parece ainda mais desafiador, já que, 

segundo dados de 2020 do SNIS (Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento), pouco mais da metade (55%) dos 211,8 mi-

lhões de brasileiros é atendida com coleta de esgoto e apenas 
50,8% de seu volume passa por tratamento – significa que a 

outra metade é despejada in natura em cursos d’água, que se 
tornam verdadeiros esgotos a céu aberto de tão poluídos. 

ENGENHARIA
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TODOS POR 

Criado pela Rede Brasil pelo Pacto 
Global, Movimento +Água tenta 

engajar iniciativa privada no esforço 
brasileiro para prover segurança 

hídrica e saneamento para todos, como 
estabelecido na agenda 2030 da ONU

E SANEAMENTO
MAIS ÁGUA 
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+ 
JORNADA CONJUNTA
A proposta do Movimento +Água 

é de uma “jornada conjunta” com 
empresas por ações coletivas visando 
a definição de metas para impulsionar 
a universalização do saneamento e a 
segurança hídrica no país. Para tanto, 
franqueará às empresas ferramentas 
de suporte que consistirão em: moni-
torar os avanços feitos na direção dos 
compromissos assumidos; organizar 
eventos e grupos de trabalho para 
formação, troca de informações, pla-
nejamento e avaliações constantes; e 
premiar as melhores práticas do mer-
cado em consonância com o ODS 6.

Para monitoramento, o movimen-
to disponibiliza duas ferramentas: 
painel público digital automatizado 
disponibilizado medindo o impacto 
das empresas e do setor público 
sobre as bacias hídricas e estados, e 
Observatório 2030 fornecendo dados 
públicos e relatórios de sustentabilida-
de. O site do movimento (https://www.
pactoglobal.org.br/movimento/maisa-
gua/) fornece todas as explicações e 
oferece quatro perfis de engajamento 
para escolha de cada empresa.

Para Carlos Alencastre, o esforço 
da Rede Brasil para engajar empresas 
no cumprimento de Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável representa 
novas e mais positivas perspectivas 
de o Brasil conseguir atingi-los. Ele 
confessa que, apesar de entusiasta do 
Pacto Global firmado para a Agenda 
2030, não via como os poderes públi-
cos (municipais, estaduais e federal) 
conseguiriam cumpri-los sem a con-
tribuição da iniciativa privada.

“Ter estendido também para 2033 
o prazo para garantir abastecimento 
com água potável a 99% da popula-
ção e 90% de coleta e tratamento do 

+ 

+ + 

+ 

+ + Já o abastecimento de água atendia, à época do levantamento, a 84,1% 
da população, mas 40,1% da água potável disponibilizada não eram conta-
bilizados ou se perdiam na distribuição. E de acordo com o Atlas do Esgoto 
da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) de 2017, o Brasil 
tinha, à época, 110 mil km de rios totalmente poluídos por todo o seu território, 
impactando praticamente a totalidade dos brasileiros. 

Conclusão: o Brasil chega à metade do prazo da Agenda 2030 (foi proposta 
em 2015) sem ter avançado nem perto desse percentual do que falta para cum-
prir o 6º ODS. Por isso o objetivo de prover saneamento e segurança hídrica 
é o foco do Movimento +Água, um dos sete a integrarem a iniciativa Ambição 
2030, criada em abril deste ano pela Rede Brasil do Pacto Global para expandir 
o engajamento do setor privado na implementação dos 17 ODS. 

O +Água tem a ambição de contribuir para que o Brasil alcance 99% de 
pessoas com acesso à água potável segura até 2033; 90% de esgoto coletado 
e tratado até 2033; e 50% de reflorestamento de áreas críticas que auxiliam na 
produção natural de água até 2030, impactando, assim, a vida de mais de 100 
milhões de pessoas com acesso a saneamento básico e segurança hídrica.

Importante lembrar que, para a ONU, segurança hídrica vai além de garantir o 
acesso da população a quantidades adequadas de água com qualidade aceitável. 
Implica também assegurar a proteção de mananciais contra a poluição e da popu-
lação contra doenças transmitidas pela água, preservar ecossistemas, aquíferos 
e nascentes e ainda preparar comunidades para enfrentar eventos extremos de 
secas ou inundações, conforme reza o Plano Nacional de Segurança Hídrica.

Já saneamento abrange, além da infraestrutura necessária à eliminação do 
esgoto produzido pelo homem, seu tratamento, e também limpeza e drenagem 
urbanas, manejos de lixo e de águas pluviais. Tudo isso para que a água seja 
devolvida limpa à natureza, após seu uso para necessidades humanas básicas 
e como insumo de atividades econômicas.
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esgoto também torna o alcance desse 
objetivo [ODS 6] mais factível. Agora 
teremos chances mais realistas de 
atingi-lo”, afirma.

Ele lembra ainda que o Marco 
Legal do Saneamento, em vigor 
desde 2020, tornou mais fácil o esta-
belecimento de parcerias entre poder 
público e iniciativa privada para con-
cretização de projetos de saneamento 
básico e segurança hídrica. 

Para a Rede Brasil, a lei conferiu 
à ANA a competência de estabelecer 
diretrizes nacionais para a regulação 
do saneamento. E como são as 
diretrizes e regras regulatórias que 
incentivam as empresas (públicas e 
privadas) a buscarem aprimoramentos 
e competitividade, abriram-se várias 
possibilidades para criação de um 
ciclo virtuoso de sustentabilidade da 
segurança hídrica.

MAIS TEMPO
O engenheiro civil especializado 

em saneamento básico Paulo Sinelli 
também considera fundamental a 
participação das empresas para o 
cumprimento do 6º ODS. “No mundo 
empresarial, [cumpri-lo] representa 
negócios mais responsáveis, eficien-
tes, competitivos e transparentes, 
com práticas industriais menos agres-
sivas ao meio ambiente e aos recur-
sos naturais. Além disso, valoriza-se 
políticas internas que garantam os 
direitos do trabalhador, como saúde 
e segurança no trabalho”, declara.

Ele pontua ainda que, em termos 
econômicos, a empresa que se en-
gajar poderá ser beneficiada com 
a redução do consumo de água, 
através de práticas de reuso. “Além 
disso, sua marca estará atrelada a 
de uma empresa preocupada com as 

questões ambientais. Em termos sociais, os funcionários trabalharão em um 
ambiente mais agradável, onde são mais valorizados, promovendo melhora na 
qualidade de vida e também justiça. Já em termos ambientais, a empresa terá 
maior disponibilidade dos recursos naturais”, conclui.

Também para o consultor organizacional Dimas Facioli, é do interesse de 
absolutamente todos os agentes da economia os objetivos representados pelo 
Movimento +Água, por isso promovem uma grande e rara sintonia entre as 
expectativas do trabalhador e do empresariado em relação às questões am-
bientais. “É importante que as empresas se engajem em um esforço conjunto 
por franquear à toda a população o acesso a saneamento e segurança hídrica. 
Incentivos e ferramentas para dar suporte não faltam mais”, diz.

Sinelli só acha improvável que o Brasil consiga cumprir o prazo recalculado 
pelo Movimento +Água para cumprimento do ODS 6, por conta do montante de 
investimentos necessários para avançar. Ele justifica a dúvida fazendo a seguinte 
conta: de acordo com Abcon Sindcon (Associação e Sindicato Nacional das Con-
cessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto), as concessões 
privadas de saneamento já alcançam 33% do total investido pelas companhias 
do setor. Em 2019, foram aplicados R$ 4,85 bilhões pelas operadoras privadas, 
diante de um investimento total de R$ 14,8 bilhões, considerando todas as 
operadoras. O investimento total previsto nos próximos 12 anos para que o país 
atinja a universalização dos serviços [99% de água potável e 90% de esgoto 
coletado e tratado] é de R$ 753 bilhões, a fim de expandir as redes de água e 
esgotamento sanitário e cobrir a depreciação. Desse total, R$ 255 bilhões são 
referentes à recuperação da depreciação das redes e ativos existentes.

“Considerando os dados apresentados, 
serão necessários investimentos 
anuais da ordem de R$ 63 bilhões. 

Diante disso, acredito ser 
necessário mais tempo”, opina.“

“
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REGIÃO DE RIBEIRÃO 
Ao menos a região de Ribeirão Preto deve conseguir cumprir o 6º ODS no 

prazo estabelecido pela Agenda 2030, segundo Paulo. “No tocante ao abaste-
cimento de água potável, as cidades praticamente estão universalizadas.  Já 
o índice de coleta está próximo da universalização, devendo ocorrer dentro do 
prazo estabelecido nesse 6º ODS”, afirma o engenheiro.

1. Erradicação da pobreza

2. Fome zero e agricultura sustentável 

3. Saúde e Bem-estar

4. Educação de qualidade 

5. Igualdade de Gênero

6. Água potável e Saneamento

7. Energia Acessível e Limpa

8. Trabalho decente e crescimento econômico

9. Indústria, Inovação e Infra-estrutura

10. Redução das desigualdades

11. Cidades e comunidades sustentáveis

12. Consumo e produção responsáveis

13. Ação contra a mudança global do clima

14. Vida na água

15. Vida terrestre

16. Paz, justiça e instituições eficazes

17. Parcerias e meios de implementação

Fonte: ONU

OS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA AGENDA 2030

No caso do tratamento de esgo-
to, somente Jardinópolis e Serrana 
indicam o percentual zero. Porém, 
em 2019, foi inaugurada em Serrana 
uma Estação de Tratamento de Es-
gotos. Já em Jardinópolis as obras 
foram iniciadas em 2013 e paralisa-
das em 2018. 

A
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“Mesmo assim, 
acredito que a 

universalização 
deve ocorrer 

dentro do prazo”, 
aposta Sinelli [confira 

quadro com percentuais 
de abastecimento, coleta e 

tratamento de esgoto nas 
cidades da região].
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Mente em Foco ODS 3 Saúde e Bem-Estar

Elas Lideram 2030 ODS 5 Igualdade de Gênero

+ Água ODS 6 Saneamento e Segurança Hídrica

Salário Digno ODS 8 Trabalho decente e crescimento econômico

Raça é Prioridade ODS 10 Redução das Desigualdades

Ambição Net Zero ODS 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis

Transparência 100% ODS 16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes

AMBIÇÃO 2030

ÍNTEGRA DO OBJETIVO 6 

Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todas e todos

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água 
potável e segura para todos

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados 
e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, 
com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas 
e daqueles em situação de vulnerabilidade

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, 
eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos 
e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas 
residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem 
e reutilização segura globalmente

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da 
água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o 
abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, 
e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a 
escassez de água

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos 
hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação 
transfronteiriça, conforme apropriado

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados 
com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, 
aquíferos e lagos

6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à 
capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e 
programas relacionados à água e saneamento, incluindo a coleta de 
água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento 
de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, 
para melhorar a gestão da água e do saneamento

Fonte: engenheiro Paulo Sinelli

Fonte: Rede Brasil do Pacto Global

MOVIMENTO     NÚMERO E DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

SANEAMENTO E SEGURANÇA 
HÍDRICA EM RIBEIRÃO PRETO

De acordo com os dados obtidos 
do SNIS (Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento) 
para o ano de 2020, temos para 
algumas cidades da região:

Índice de atendimento urbano de 
água (%)
* Ribeirão Preto – 100,00
* Sertãozinho – 100,00
* Cravinhos – 100,00
* Brodowski – 99,73
* Jardinópolis – 100,00
* Serrana – 97,62

Índice de coleta de esgoto (%)
* Ribeirão Preto – 100,00
* Sertãozinho – 80,00
* Cravinhos – 84,99
* Brodowski – 83,83
* Jardinópolis – 78,64
* Serrana – 99,23

Índice de tratamento de esgoto (%)*
* Ribeirão Preto – 100,00
* Sertãozinho – 100,00
* Cravinhos – 100,00
* Brodowski – 100,00
* Jardinópolis – 0,00
* Serrana – 0,00
* Do total coletado.

Fonte: engenheiro Paulo Sinelli
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ao aperfeiçoamento dos processos internos das empresas. 
O foco é a eficiência e a produtividade.

O projeto setorial será um acompanhamento de um 
pequeno e selecionado grupo de empresas, com foco ex-
clusivo no aumento de faturamento das mesmas, através de 
encontros coletivos e consultorias individuais com planos 
de ação bem estruturados.

Para a AEAARP, a parceria com o Sebrae, segundo o 
engenheiro agrônomo Bruno Prota, visa ao aperfeiçoamen-
to da gestão de empresas. “Nós conhecemos a técnica, 
sabemos qual é a melhor solução para as questões apre-
sentadas pelos clientes, mas nem sempre dominamos a 
capacidade de atendimento e de crescimento de nossas 
empresas”, explica. 

Em parceria com o 
Sebrae-SP, AEAARP 
oferece consultoria 
para empresas

Em parceria com o Sebrae-SP, a AEAARP desenvolve 
ao decorrer deste ano, de forma inédita, um programa 
que visa aperfeiçoar métodos de gestão e de marketing 
para empresas e profissionais das áreas de engenharia, 
arquitetura e agronomia.

“Trilha Empreendedora” é o nome do programa, que 
começou analisando marcas, expondo histórias de em-
preendedorismo, mostrando técnicas de investimento e 
gestão financeira.

No segundo semestre, três programas serão ofertados 
aos associados: um Projeto Estruturado Setor-Segmento, 
o Brasil Mais e o Ganhos Rápidos (Lean).

O Brasil Mais é um programa do Sebrae que atende 
empresas do porte ME ou EPP, e possui foco em inovação, 
com o objetivo de levar às empresas soluções de 
aumento de produtividade, faturamento e redução 
de custos. As empresas, além de participarem 
de encontros coletivos, recebem consultorias 
individuais e são também acompanhadas pelos 
ALIs (Agentes Locais de Inovação, especialistas 
que trabalham in loco, ou seja, levam à empresa 
orientações sob medida para aperfeiçoar práticas 
de gestão, tornando-as sustentáveis e proporcio-
nando eficiência aos serviços).

O Programa Ganhos Rápidos (Lean) é voltado 

Programa Trilha Empreendedora 
chega à fase de consultoria 
para empresas de engenharia, 
arquitetura e agronomia

EMPREENDER
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Profissionais participam de programa do Sebrae
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“Às vezes, damos 
atenção só para a 
técnica. A gestão 
exige tempo e 
conhecimento e é tão 
importante quanto”.

Para ele, existem dois clientes. Um deles é a pessoa 
que precisa do trabalho do profissional. “Os profissionais 
habilitados pelo conselho têm conhecimento técnico para 
atender às suas necessidades com segurança e eficiência”, 
fala Bruno. O segundo cliente é a própria empresa, “que 
deve ser saudável e eficiente para ser sustentável e seguir 
atendendo aos seus clientes”.
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Bruno é diretor do núcleo AEAARP Jovem e trabalhou 
nesta programação com o engenheiro agrônomo Alexandre 
Tazinaffo, diretor universitário da Associação.

Para Marcelo Hiene, analista de negócios do Sebrae e 
gestor dessa Trilha, “a parceria com a AEAARP é essencial 
para que os profissionais com a qualificação, principalmen-
te técnica, exigida pela profissão possa ser somada cada 
vez mais às competências empreendedoras, de forma a 
trazer resultados efetivos para a empresa”.

Todos os módulos da Trilha Empreendedora aconte-
ceram na AEAARP para associados e público em geral. 

Trilha Empreendedora tem por objetivo melhorar o desempenho dos 
negócios
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Alumni é um programa de relacionamento voltado aos egressos 
da universidade lançado pela USP em 2018. Dentre as suas 
responsabilidades, o programa coordena a plataforma Alumni 
USP, que possibilita o cadastramento dos ex-alunos e a 
coleta de informações e lhes oferece oportunidades como 
o e-mail alumni.usp, acesso aos recursos da universidade, 
conexão com outros alunos, vantagens e anúncios de vagas 
de emprego, educação continuada, dentre outras. Em março 
de 2022, a plataforma alcançou a marca de 100 mil usuários 
cadastrados e hoje esse número chega a 106.735.
Do total de usuários, 73.692 mil são provenientes da 
graduação e 47.953 mil da pós-graduação, considerando que 
parte desses egressos realizou tanto a graduação quanto a 
pós-graduação na USP. De acordo com 
os dados registrados na plataforma no 
período de 1º de agosto de 2020 a 26 
de maio de 2022, 52,4% se declararam 
homens e 47,6% mulheres e 60,1% com 
idade entre 26 e 40 anos.
Se você é egresso da USP, aponte a 
câmera do celular para o QRCode e 
inscreva-se.

Medalha Prêmio Alumni USP
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UNIVERSIDADE

O Escritório Alumni USP, com apoio da Reitoria da Universidade, vai con-
ferir o Prêmio USP Alumni ao egresso diplomado em curso de graduação e 
pós-graduação (mestrado e doutorado), que tenha se destacado durante sua 
trajetória profissional percorrida há mais de dez anos no Brasil ou no exterior.

USP reúne egressos 
e cria prêmio por 

atuação profissional

A plataforma Alumni 
é ferramenta de 
relacionamento 
para profissionais 
diplomados pela 
instituição

Serão premiados os ex-alunos 
nas seguintes categorias: Contri-
buições na qualidade de vida das 
pessoas, nas relações humanas e 
inclusão social, na sustentabilidade 
ambiental, em inovações e empre-
endedorismo, em arte e cultura e em 
ciência e tecnologia.

Os vencedores de cada categoria 
receberão certificado e medalha con-
decorativa em evento previsto para o 
dia 27 de outubro, às 19h, no  Anfite-
atro Camargo Guarnieri, no campus 
da USP em São Paulo.

Segundo a coordenadora do Alu-
mni USP, Maria Helena Palucci Marzia-
le, o objetivo é “reconhecer e premiar 
os egressos diplomados da USP que 
se destacaram por suas contribui-
ções, em diferen-
tes áreas de atu-
ação profissional, 
e que impactaram 
positivamente a 
sociedade”. 

A inscrição po-
derá ser feita pelo 
próprio candidato 
ou por terceiros a partir do mês de ju-
lho de 2022.  O regulamento do prêmio 
foi aprovado na reunião do Conselho 
Executivo do Alumni USP. Docentes 
e funcionários em atividade na USP 
não poderão concorrer e o inscrito 
deve estar cadastrado na plataforma 
Alumni USP. 

Fonte: Jornal da USP
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“A legislação é extremamente rígida e nós precisamos 
compreender as mudanças na tecnologia para atender 
melhor às alterações sociais, reduzindo nosso impacto 
sobre o Planeta”, fala Fabíola.

Na 13ª Semana do Meio Ambiente da AEAARP, doze 
convidados apresentaram quatro painéis com discussões 
sobre temas nevrálgicos relativos ao assunto, especial-
mente no que se refere às atividades na construção civil.

O geólogo Marciano Teixeira Correia, o engenheiro 
civil e especialista em Saneamento e Gestão Ambiental e 
atual secretário da Infraestrutura de Ribeirão Preto, Carlos 
Eduardo Nascimento Alencastre, e o engenheiro Lucas 
Antonio Ribas Casagrande, abriram os trabalhos no dia 
30 de março pautando o Aquífero Guarani. 

No dia 31, o engenheiro ambiental Wesley Saltarelli, a 
engenheira sanitária e ambiental Mayra Murcha e o arquite-
to, urbanista e atual chefe da Divisão de Licenciamento Am-
biental na Secretaria do Meio Ambiente de Ribeirão Preto, 
Victor Carato, falaram sobre Regularização ambiental. Em 
seguida, o engenheiro químico José Guilherme Paschoal 
de Souza e a engenheira ambiental Gabriela Albino Marafão 
expuseram o tema Inventário de gases do efeito estufa.

No último dia, Gabriela também participou do painel 
Gestão de resíduos, ao lado da engenheira ambiental e de 
Segurança do Trabalho Marília Cervelle Rubio Vendrúscu-
lo, do engenheiro agrônomo Matheus Marchezi Mora, da 
engenheira ambiental atuante em construção civil Mirela 
Máximo e do engenheiro civil Gilberto Guido Paterlini.

Para a engenheira civil Fabíola Narciso, diretora social 
da AEAARP que integra a organização desse evento, as 
palestras atualizaram conceitos e práticas do cotidiano de 
quem incorpora e constrói.

EVENTO

Semana do Meio 
Ambiente pauta 

práticas sustentáveis 
na construção civil
Palestras objetivaram fornecer 

ferramentas técnicas para 
profissionais atenderem às 

necessidades de seus clientes 
e da sociedade
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Semana de Meio Ambiente foi realizada presencialmente
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Campanha
Durante o mês de junho, a Associação se tornou ponto de coleta de 

recicláveis. O resultado financeiro obtivo com o volume coletado será rever-
tido para a aquisição de itens de higiene para a Casa do Vovô, instituição 
filantrópica que atende idosos em situação de vulnerabilidade.

Líderes da Caixa Econômica Federal apresentaram 
modelos de financiamento de empreendimentos na AEAARP. 
Marcelo Monteiro, diretor de engenharia, organizou o 
evento para que profissionais associados tenham mais 
ferramentas de atendimento aos seus clientes e também 
formas de investimento em novos negócios.
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Para atender à legislação ambiental, palestrantes 
mostraram a importância de contar com serviços 

de profissionais habilitados
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5 DICAS  
DO CREA-SP 
para economizar energia 

elétrica e prevenir acidentes

Especialista aponta 
soluções que podem 
ajudar a evitar gastos 
adicionais e riscos 
nesta época do ano
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Nos últimos meses, o brasileiro viu sua conta de luz 
subir, reflexo da grave escassez hídrica registrada em 2021 
e da instabilidade econômica. Segundo recente projeção 
feita pela empresa especializada em tarifas de energia, TR 
Soluções, as contas devem sofrer, em 2022, uma alta de 
12%, em média, na cobrança residencial. No ano passado, 
o reajuste foi de 8%.

Mas, não é só a questão financeira que preocupa. 
Quando se trata de energia elétrica, todo cuidado é válido, 
principalmente no inverno. O uso excessivo de chuveiros 
elétricos, aquecedores, secadores de cabelo e sistemas 
a gás podem aumentar as chances de um acidente do-
méstico, como choques e incêndios. O risco é diminuído 
exponencialmente com a atuação de um profissional da 
Engenharia, desde o projeto à manutenção de casas e 
prédios, o que vale também para espaços comerciais. 
Afinal, a precaução de contar com um responsável técnico 
por essas atividades pode significar menos custos com 
consertos inesperados. 

Ciente desse cenário, o CREA-SP elencou cinco dicas 
práticas para aliviar o bolso e garantir a segurança do 
consumidor. Confira:

1. Contrate um profissional
A presença de um profissional que possa avaliar as con-

dições das instalações elétricas é vital para evitar ligações 
inadequadas que acarretam condutores sobrecarregados, 
gerando superaquecimento e, consequentemente, maior 
consumo de energia e maiores chances de acidentes. “É 
muito importante contratar um profissional habilitado para 
realizar qualquer alteração nos componentes elétricos 
dentro de um ambiente. O especialista preparado possui 
todos os conhecimentos técnicos para lidar com essas 
situações”, explica o Eng. Eletricista José Antônio Bueno, 
coordenador da Câmara Especializada de Engenharia 
Elétrica do Crea-SP.

2. Saiba quais eletrodomésticos 
gastam mais energia
Máquinas de secar, fornos elétricos, secadores de ca-

belo, aquecedores e chuveiros elétricos são os equipamen-
tos que mais consomem energia e aos quais o consumidor 
precisa ficar atento. “Cada eletrodoméstico possui uma 
potência diferente, ou seja, a quantidade de quilowatts 
gastas por hora varia de produto para produto. Por isso, 
métodos simples como deixar, na medida do possível, as 
temperaturas no mínimo, vão ajudar a consumir menos 
energia e economizar na conta de luz”, avalia o engenheiro. 

3. Atenção aos cabos 
e disjuntores
“Um dos principais problemas do consumo excessivo 

de energia elétrica, seja em residências, comércios ou 
indústrias, é o fato de os cabos estarem sobrecarregados, 
acarretando a perda de potência elétrica”, aponta Bueno. 
“Em casas mais antigas, por exemplo, é comum a aquisição 
de equipamentos novos sem realizar a avaliação da condi-
ção do condutor, que não aguenta a carga”, pontua. Dessa 
maneira, uma avaliação é crucial para evitar acidentes.  

4. Evite “improvisos”
Os famosos “jeitinhos” podem prejudicar ainda mais a 

saúde da fiação. “É fundamental se atentar às instalações 
elétricas de tempos em tempos e verificar a condição 
dos componentes. Sobrecarregar uma única tomada ou 
utilizar equipamentos como “Ts” ou “Benjamins” é muito 
perigoso. Caso seja necessário utilizar eletrodomésticos 
em um único lugar, opte por um filtro de linha, feito para 
esses casos. Mas atenção: “geladeiras, fogões, máquinas 
de lavar e micro-ondas precisam de tomadas isoladas e 
com capacidade de carga compatível com a potência do 
aparelho”, enfatiza Bueno.

5. Não desconfigure os plugs 
e as tomadas
É muito comum que as pessoas cortem o terceiro pino 

que vem na tomada. Segundo o Eng. Eletric., essa atitude 
pode prejudicar não só o funcionamento do eletrodomés-
tico, como também torná-lo mais propenso a acidentes. 
“O ideal é sempre manter as 
tomadas que apresentam 
o fio de aterramento, o 
chamado fio terra, 
pois é ele que tem 
a capacidade de 
expelir o choque e 
proteger durante 
o uso”, diz. “Exis-
tem aparelhos que 
vão  demandar 
apenas dois fios 
e outros que apre-
sentarão três. O certo 
é o que vem de fábrica 
e é muito importante que 
a tomada acompanhe o plug 
do aparelho”, finaliza.
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Art. 1º Aprovar os princípios, as 
diretrizes e os procedimentos para o 
planejamento, a supervisão, a gestão, 
a verificação e a fiscalização do exer-
cício e das atividades das profissões 
inseridas no Sistema Confea/Crea.

§ 1º A verificação do exercício pro-
fissional consiste em constatar a parti-
cipação de responsável técnico legal-
mente habilitado e com capacidade 
técnica, decorrente de sua formação 
acadêmica, e a existência de empre-
sa legalmente constituída e habilitada 
no desenvolvimento de atividades das 
profissões inseridas no Sistema Con-
fea/Crea no território nacional.

§ 2º A verificação da atividade 
profissional consiste em constatar o 
desenvolvimento de atividades das 

profissões inseridas no Sistema Con-
fea/Crea em conformidade com a le-
gislação profissional aplicável.

§ 3º A fiscalização do exercício e 
das atividades profissionais consiste 
no desempenho do poder de polícia 
administrativa por meio de sanção 
administrativa decorrente da aplica-
ção de pena disciplinar a profissional 
ou da lavratura de auto de infração a 
pessoas físicas e jurídicas motivada 
por fato gerador previsto na regula-
mentação profissional.

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DAS 
DIRETRIZES DE FISCALIZAÇÃO
Art. 2º Constituem princípios da 

fiscalização do Sistema Confea/Crea:

I – Risco Social e Proteção à 
Vida, segundo o qual as situações 
ou os empreendimentos que possam 
gerar riscos à sociedade e ao meio 
ambiente devem ser fiscalizados de 
forma prioritária mediante ações pre-
ventivas voltadas a minimizar a ocor-
rência de sinistros ou desastres;

II – Universalidade, segundo o 
qual todos os grupos e modalidades 
profissionais devem ser fiscalizados, 
observadas as características regio-
nais, tendo em vista o caráter multi-
profissional do Sistema Confea/Crea;

III – Articulação, segundo o qual 
a fiscalização na circunscrição e no 
país deve ser potencializada, em es-
pecial, mediante o estreitamento das 
relações com outras organizações, 

DE 29 DE OUTUBRO DE 2021 (1ª PARTE) 

Aprova os princípios, as diretrizes e 
os procedimentos para a supervisão e a 

gestão da fiscalização do exercício e da 
atividade profissional do Sistema Confea/

Crea, e dá outras providências.



A
E
A
A
R
P

25

irregularidade; e
IX – Uniformidade, segundo o 

qual a fiscalização deve atuar a par-
tir de procedimentos padronizados 
em nível nacional e adotar métodos, 
modelos, referências e indicadores 
que possibilitem a consolidação dos 
dados e a interoperabilidade dos sis-
temas eletrônicos, com o objetivo de 
viabilizar a análise de dados, a gera-
ção de informações e a avaliação dos 
resultados da fiscalização do Siste-
ma Confea/Crea.

Art. 3º Constituem diretrizes para a 
fiscalização do Sistema Confea/Crea:

I – consolidação da gestão estra-
tégica da fiscalização para promover 
o alinhamento de recursos e proces-
sos em âmbito regional e nacional, 
visando ao alcance dos objetivos es-
tratégicos e ao cumprimento da mis-
são do Sistema Confea/Crea;

II – aprimoramento da tomada de 
decisão a partir da análise de dados 
e indicadores;

III – pluralidade no estabeleci-
mento das ações de fiscalização, 
considerando o caráter multiprofis-
sional do Sistema Confea/Crea e a 
proporcionalidade destas ações em 
função das particularidades regio-
nais, das atividades econômicas do 
Estado e da melhor utilização dos re-
cursos disponíveis;

IV – aprimoramento do relaciona-
mento institucional e da articulação 
estratégica com outros órgãos da 
administração pública, entidades de 
classe e outras organizações da so-
ciedade civil para compartilhamento 
de informações de caráter estratégi-
co, a execução das ações de fisca-
lização e para a realização conjunta 
de ações em regime de mútua coo-
peração;

V – estruturação das unidades 
organizacionais responsáveis pela 

mediante a troca de informações ou 
a atuação conjunta com o objetivo de 
aumentar a abrangência e o volume 
das ações de fiscalização;

IV – Visibilidade, segundo o qual 
a atuação da fiscalização deve ser 
notada pelos fiscalizados e pela so-
ciedade e associada positivamente à 
valorização das profissões e à defesa 
da sociedade e dos interesses públi-
cos de segurança, saúde e sustenta-
bilidade;

V – Profundidade Adequada, 
segundo o qual a fiscalização deve 
abordar a verificação do registro, da 
habilitação e da responsabilidade 
técnica de profissionais e empresas, 
adentrando em aspectos qualitativos 
ou de natureza eminentemente técni-
ca quando necessários à caracteriza-
ção da infração por exorbitância de 
atribuições, acobertamento profissio-
nal, má conduta pública e falta ética;

VI – Abrangência Territorial, se-
gundo o qual a fiscalização deve 
atuar em toda a extensão de sua 
circunscrição mediante ações que, 
mesmo com periodicidade e intensi-
dade diferenciadas, alcancem todo o 
território do Estado;

VII – Aprimoramento Contínuo, 
segundo o qual a fiscalização deve 
aperfeiçoar-se continuamente para 
adaptar-se a novos contextos e au-
mentar a eficiência de suas ações, 
visando à excelência de seus resul-
tados;

VIII – Assertividade, segundo o 
qual a fiscalização deve identificar e 
registrar com clareza todos os dados 
e as informações necessárias para 
caracterizar a veracidade dos fatos 
constatados e tipificar a infração 
cometida em atendimento aos prin-
cípios da legalidade e da motivação 
dos atos administrativos que coíbem 
a autuação baseada em indícios de 

fiscalização mediante provimento de 
estrutura física, insumos, sistemas 
e recursos humanos e materiais ne-
cessários ao efetivo cumprimento de 
suas atribuições;

VI – independência de atuação e 
autonomia das unidades organizacio-
nais responsáveis pela fiscalização 
para a definição de ações e estraté-
gias que tenham por objetivo a exe-
cução dos planos de fiscalização e 
das normas de fiscalização do exercí-
cio e das atividades profissionais;

VII – aperfeiçoamento continuado 
dos gestores, agentes e profissionais 
responsáveis pela fiscalização com 
objetivo de ampliar a eficiência e efi-
cácia das atividades de supervisão 
e gestão, e de conferir efetividade à 
aplicação da legislação e dos norma-
tivos vigentes de forma a aumentar a 
produtividade e mitigar a ocorrência 
de inconsistências e de nulidades 
dos atos decorrentes da fiscalização;

VIII – aprimoramento dos instru-
mentos que regulam as atividades 
da fiscalização, visando à padroni-
zação de procedimentos, à avaliação 
de resultados e ao fortalecimento do 
caráter técnico e institucional da ati-
vidade;

IX – observância da capacidade 
técnico-operacional de cada Crea;

X – alinhamento às diretrizes or-
çamentárias; e

XI – recomendações ou políticas 
públicas afetas à fiscalização coor-
denada.

Parágrafo único. Os objetivos 
estratégicos, bem como as metas 
nacionais de fiscalização do Sistema 
Confea/Crea, serão construídos por 
meio de processo de gestão parti-
cipativa e democrática, envolvendo 
seus integrantes.Et, susdandae alia 
essit aliquas ipictem ad modiat vit, 
corrorro officia quam quam quatur
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Os dois episódios do PainelCast mostram que no setor ambiental 
há oportunidades de trabalho para profissionais de Engenharia de 
diferentes habilitações. O engenheiro Giulio Prado, presidente 

da AEAARP, lembra que para projetos de abastecimento e de 
arborização, é necessário contar com profissionais habilitados.

PODCAST

A arquiteta e urbanista Adriana Bighetti, diretora de comunicação da AEAARP, 
e o engenheiro Marcelo Pereira, docente na USP de Ribeirão Preto, falaram sobre 
águas urbanas no episódio extra publicado em junho no PainelCast, podcast 
da AEAARP.

A abordagem foi sobre políticas públicas e métodos de gestão do abaste-
cimento e das redes de distribuição. 

Antes deste, o canal compartilhou um episódio com Mayara Mucha, engenheira 
de segurança do trabalho que atua na área de saneamento e meio ambiente.

Ela expôs o projeto Ribeirão -3 graus, que tem por objetivo desenvolver projetos e 
disseminar informações sobre arborização com a finalidade de impactar o clima da cidade.

NO AR!
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R. João Penteado, 2237 - Ribeirão Preto - SP

A E A A R P

Contrate profissionais de 
engenharia, arquitetura e 
agronomia nos seus projetos


