


Fala Presidente

Em 7 de outubro, uma nova diretoria tomou posse na Associação e,
com ela, novos planos e idéias serão implantados nos próximos
meses. A cerimônia que empossou os novos diretores reuniu qua-

se 500 pessoas na sede da AEAARP, entre associados, familiares,
amigos e autoridades. Esta diretoria já começou os trabalhos em ritmo
acelerado.
No mês passado, ainda houve a eleição para a presidência do

Conselho Deliberativo, O nomeado para o cargo foi o engenheiro
José Alfredo Pedreschi Monteiro, que substitui o engenheiro Clever
Campos.
A meta de todos os membros desta nova administração é manter o

ritmo de crescimento da Associação e aumentar, cada vez mais, a
participação da entidade no debate de assuntos de interesse da
população.
Neste dia 9 de novembro haverá eleições para o sistema Confea/

Crea, e a AEAARP está envolvida neste processo. Por isso, convoca
todos os profissionais, associados e não-associados, para partici-
par deste processo eleitoral, que ditará os rumos do sistema para os
próximos três anos.

Como primeiro ato desta adminis-
tração, agradecemos a participação
dos associados neste último pro-
cesso eleitoral e damos as boas-vin-
das aos novos diretores e conse-
lheiros, que chegam com determi-
nação e vontade para trabalhar bas-
tante. Desse conjunto, tenho certe-
za que surgirão grandes soluções
para a entidade e uma maior parti-
cipação de todos. Nesta renovação
de pessoas, a Associação acaba ga-
nhando, pois recebe profissionais
descansados, com novas idéias
para serem colocadas em prática.

A qualidade desses membros,
tanto da diretoria quanto do Conse-
lho Deliberativo, elimina qualquer
temor que eles possam ter de assu-
mir estes cargos em uma entidade
tão grandiosa e responsável como
é a Associação, por sinal, a maior
do Estado de São Paulo, com cerca
de 2.900 profissionais e empresas
filiados. Muitos jovens também es-
tão iniciando sua participação den-
tro da entidade e já começam a ver
o jeito de como se procedem e são
resolvidos os assuntos. Uma de nos-
sas missões é preparar estes jovens
para, em um momento de transição,
estarem aptos a assumir um cargo
na entidade.

Não vamos nos esquecer dos jo-
vens, que precisam ser aproveita-
mos tanto para assuntos internos
quanto externos, como os debatidos
na Faeasp e na União Centro-Nor-
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te. Esta última é uma entidade que
abrange 20 associações da região
e até de outros pontos do Estado,
como Jaú. Este grupo é muito forte,
unido e numeroso, que pode ser
decisivo, inclusive, numa eleição
para presidente do Crea e Confea.
Essa moçada precisa ser prepara-
da, inicialmente, para ter um conta-
to com a região e, depois, se inte-
grar nos assuntos da Federação,
para evitar um vácuo entre as admi-
nistrações futuras, mantendo, assim,
este ótimo relacionamento que des-
frutamos na Faeasp e na União
Centro-Norte.

Em 29 de outubro também reali-
zamos o tradicional Almoço dos
Agrônomos, que teve uma grande
participação de profissionais, fami-
liares e amigos.

Nesta administração, tentaremos
manter o crescimento da Associação,
convidando novos profissionais a se
filiar e visitando faculdades.

Para finalizar, neste dia 9 de no-
vembro teremos eleições para a
presidência do sistema Confea/
Crea e solicitamos a participação de
todos os profissionais deste siste-
ma, associado ou não, que estejam
em dia com o Crea. Este é um direi-
to é uma obrigação de todos. Nos-
so voto poderá colocar pessoas im-
portantes na presidência. O bom
funcionando deste sistema trará um
crescimento acelerado para a As-
sociação.

Rua João Penteado, 2237- Ribeirão Preto - SP- Tel.: (16) 2102-1700
Fax: (16) 2102-1717- www.aeaarp.org.br / aeaarp@aeaarp.org.br
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UNIMED

O primeiro balanço

Após os primeiros três meses de vi-
gência do novo aditivo contratual
estabelecido entre a Unimed e a

AEAARP, os resultados mostram um défi-
cit, cobrado deste agosto.

Foi uma diferença importante, graças a
custos altos ocorridos em abril, já que
em maio e junho houve equilíbrio.

Essa sobrecarga deve-se à conta de va-
lores altíssimos, de tratamento médico-
hospitalar prestado em São Paulo e ad-
ministrado pela Unimed paulistana.

A pedido da diretoria da Associação,
foi realizada sua análise, no Hospital Me-
tropolitano, na capital paulista, e os re-
sultados já estão em poder dos dirigen-
tes para que eventuais medidas sejam to-
madas.

Entretanto, estatisticamente, gastos
elevados em uma única conta hospitalar,
felizmente, são raros, sendo os custos
com procedimentos de rotina os mais re-
presentativos nas despesas finais.

A média de gastos mensais com con-
sultas médicas está em torno de 20%, o
que é muito alto. Há situações extremas,
em que encontramos quatro consultas,
no mesmo dia, para o mesmo usuário, com
profissionais diferentes.

Os efeitos da sazonalidade, procedi-
mentos emergenciais como cirurgias
cardiovasculares, traumatológicas, etc,
não podem ser evitados.

Conheçam os custos da prestação de
serviços oferecida pela Unimed para os
procedimentos de rotina mais freqüen-
tes:

Conheçam, também, os custos de proce-
dimentos mais complexos:

Como foi dito anteriormente, apesar
dos números altos desses atos comple-
xos, eles são inevitáveis e representam,
definitivamente, custos menores, pro-
porcionalmente, àqueles estabelecidos
por consultas e exames de rotina, que são
realizados com uma freqüência acima da
preconizada pelas instituições de saúde
nacionais e internacionais.

Na outra ponta do problema nos de-
frontamos com a inadimplência, cujo ín-
dice médio nesses meses, regidos pelo
novo contrato, mostram que o
desequilíbrio poderia ser evitado se hou-
vesse um maior compromisso do usuário
com suas responsabilidades contratuais.

Os direitos e obrigações devem ser exi-
gidos e praticados, tudo fundamentado
nas cláusulas do contrato. Porém, não
se pode exigir que a entidade prestadora
de serviço mantenha seu atendimento
sem a remuneração combinada.

A tabela abaixo mostra a relação dos
valores contribuídos, inadimplentes e o
déficit, mensais.

Os números evidenciam claramente
a necessidade de estratégias para re-
cuperação desses débitos. Isso só
pode ser feito por meio das partes en-
volvidas.

Na verdade, o que devemos e pode-
mos fazer é tomar atitudes e medidas
para redução de despesas desneces-
sárias, como em qualquer negócio de-
ficitário.

A utilização racional e inteligente,
sem coibir procedimentos necessários,
só poderá ser feita por meio de uma
gestão profissional voltada para o con-
trole, educação e orientação do usuá-
rio.

Há um determinado momento em que a
manutenção do desequilíbrio pode signifi-
car a inviabilidade do contrato.

José EduardoMoretti

CRM35.797

Consulta médica R$ 43,68
Avaliação cardiológica de rotina R$ 192,25
Avaliação ginecológica de rotina R$ 256,03
Avaliação urológica de rotina R$ 154,61

Ressonância nuclear magnética(média) R$ 700,00
Tomografia computadorizada(média) R$ 380,00
Cateterismo cardíaco(pacote) R$ 1.700,00
Angioplastia(pacote) R$ 8.500,00
Prótese de quadril(somente material) R$ 8.000,00
Cesariana(pacote) R$ 3.000,00
Catarata(pacote) R$ 2.500,00

Abril(R$) Maio(R$) Junho(R$) Julho(R$) Agosto(R$)
Contribuições 382.818,88 391.812,47 394.188,31 393.218,43 380.169,88
Inadimplência 119.713,95 122.873,65 121.705,84 64.058,97 142.838,65
Déficit 230.672,95 28.314,44 24.404,25 30.274,09 33.862,56
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O engenheiro civil Wilson Luiz La-
guna foi eleito presidente da
AEAARP em 3 de outubro. Ele

substituirá o engenheiro agrônomo
Genésio Abadio de Paula e Silva e per-
manecerá na presidência até 8 de abril
de 2007. Sua posse, bem como a dos
novos diretores, aconteceu em 7 de
outubro e reuniu cerca de 500 pesso-
as, entre associados, familiares, ami-
gos e autoridades.

O vice-presidente da AEAARP será
o ex-conselheiro Roberto Maestrello.
Confira, abaixo, o nome dos novos di-
retores da associação.

Laguna, que já ocupava a vice-pre-

Wilson Laguna é eleito
presidente da AEAARP
Engenheiro civil foi eleito presidente em 3 de outubro e ficará no
cargo até abril de 2007

O engenheiro agrônomo Paulo Purrenes
Peixoto foi o mestre-de-cerimônias da

noite de posse

Wison Luiz Laguna discursa durante a
cerimônia de posse

O engenheiro Kleber Rezende Castilho,
presidente do Crea-SP

O então presidente do Conselho
Deliberativo, Clever Campos,
confere os votos da eleição,

acompanhado por fiscais

sidência da entidade, afirmou que vai
manter o ritmo de crescimento da enti-
dade, integrando ainda mais toda a
comunidade, e, principalmente, os as-
sociados.

O Conselho Deliberativo também tem
novo presidente. O engenheiro civil José
Alfredo Pedreschi Monteiro substitui o
engenheiro eletricista Clever Campos  na
presidência do órgão. Sua nomeação
aconteceu em 24 de outubro.

Apesar de ter mandato legal e legíti-
mo até março de 2006, Clever Campos

Wilson Luiz Laguna; Antonio Duarte Nogueira Junior, secretário estadual
da Agricultura; Genésio Abadio de Paula e Silva; e José Alfredo Pedreschi
Monteiro no dia da eleição da nova diretoria (da esq. p/ a dir.)

preferiu renunciar ao cargo por enten-
der que era o momento de ceder espa-
ço a outro conselheiro, para que, jun-
tamente com a nova diretoria, que terá
mandato de apenas 18 meses, possa
enfrentar adequadamente os desafios
de um mercado profissional tão com-
petitivo.

Roberto Maestrello, Wilson Luiz Laguna e o
então presidente do Conselho Deliberativo,
Clever Campos, durante a cerimônia de posse
(da esq. p/ a dir.)

Arquivo Painel
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Roberto Maestrello; Nilson Baroni, secretário de
infra-estrutura; Wilson Luiz Laguna, Clever Campos
e Genésio Abadio de Paula e Silva (da esq. p/ a dir.)

Membros da nova diretoria da AEAARP

A diretora social,
Luci Aparecida
Silva; o casal
Genésio e
Shirley; e o casal
Laly e Laguna
(da esq. p/ a dir.)

Luiz Eduardo Siena, Cecília Medeiros, o casal Setti,
Dulce e Carlos Alberto Palladini (da esq. p/ a dir.)

João Carlos Coelho Rocha, diretor de investimento da Artesp (1º à
esq., sentado), ao lado de amigos e ex-presidentes da AEAARP

Cecílio Fraguas (à dir.), presidente do Conselho
Fiscal da AEAARP

Salão nobre
ficou lotado

durante a
cerimônia de

posse
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O presidente da AEAARP, Wilson
Luiz Laguna, tomou posse em 7
de outubro e já está colocando

em prática seus planos para os próxi-
mos 18 meses em que ficará à frente da
entidade. Nesta entrevista, ele fala de
seus objetivos, da participação da As-
sociação nos assuntos de interesse da
população e da aproximação com a
Faeasp e o Crea-SP.

Painel � Quais são suasmetas para
este mandato?

Laguna – Vou procurar manter o gran-
de número de atividades, que vêm sen-
do desenvolvidas pela
Associação, integrando
toda a comunidade, e,

principalmente, a forte união
entre os associados. Acredi-
to firmemente que vamos con-
seguir este objetivo, porque
estamos trabalhando com
amigos. Vamos eliminar qual-
quer possibilidade de se co-
locar a vaidade pessoal nos serviços
desenvolvidos dentro da Associação.

Painel � A atual diretoria é bem he-
terogênea, com profissionais que
estavam na antiga administração e
outros membros novos. Esta com-
posição ajuda a trazer novas idéi-
as?

Laguna – São pessoas que
visam aos mesmos objeti-
vos da Associação, for-
mando um grupo de amigos.
Não existe oposição nem si-
tuação. Vamos esquecer
toda a disputa que houve
no passado e tentar cons-
truir um futuro em paz.

Painel � O que você pre-
tende fazer para aumentar o núme-
ro de associados da AEAARP?

ENTREVISTA

Presidente quer mais
integração entre
associados e
comunidade
Wilson Luiz Laguna pretende fortalecer a união entre os
profissionais da AEAARP e a população e manter o ritmo
acelerado de crescimento da Associação

Laguna – Este é um crescimento natu-
ral, mas existe um grande empenho da
atual diretoria para cuidar desta ques-
tão. Em todos os anos fazemos visitas
às faculdades para atrair o jovem estu-
dante que está prestes a se formar, in-
tegrando-os perfeitamente dentro dos
princípios desta entidade, para que eles
conheçam a filosofia de trabalho e a
postura que a Associação adota pe-
rante a comunidade.

Painel � Como está a situação finan-
ceira da AEAARP?

Laguna – A AEAARP vem mantendo
sua economia equilibrada. Se houver
necessidade de alguns ajustes momen-
tâneos, nós os faremos. Neste ano, de
uma maneira atípica, tivemos algumas
solenidades que não estavam previs-

“Vamos eliminar qualquer
possibilidade de se colocar
a vaidade pessoal nos
serviços desenvolvidos
dentro da Associação”
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tas, como as posses de 2/3 dos conse-
lheiros e da nova diretoria. Por circuns-
tâncias, elas ocorreram, mas estamos
conseguindo terminar o ano de manei-
ra equilibrada, e nossas economias
deverão permanecer estáveis.

Painel � A AEAARP sempre partici-
pa de discussões de assuntos que
interessam à população. Essa ca-
racterística será intensificada em
sua administração?

Laguna – Sempre participamos de dis-
cussões técnicas de interesse da po-
pulação e, nos últimos anos, estive-
mos presentes em todos os setores
públicos e em algumas ONGs, levando
para a Associação muitos desses as-
suntos, como o ISS, quando, nesta
oportunidade, conseguimos reunir 22
entidades classistas. Vamos manter
esse ritmo e, se possível, aumentar
nossa participação, pois contamos com
um número maior de diretores, em ra-
zão do novo estatuto.

Painel � Como será a participação
da AEAARP nesta nova fase da
Faeasp e do Crea, com novos presi-
dentes?

“Vamos esquecer toda a disputa
que houve no passado e tentar
construir um futuro em paz”

Laguna – Por muitos anos, a Associa-
ção esteve afastada da Faeasp e do
Crea, mesmo mantendo alguns conse-
lheiros nestas entidades. Pretendemos
estreitar este relacionamento. Há cin-
co anos e meio conseguimos partici-
par mais diretamente da Faeasp, com a
presença de três associados nas co-
missões de ética e disciplina do exercí-
cio profissional; mediação e arbitra-
gem; e divulgação. Nesse período, es-
treitamos nosso relacionamento e
trouxemos para Ribeirão Preto algumas
idéias visando ao interesse do profis-
sional, como tabela de honorários e
caderneta de obras, que ainda não im-
plantamos na cidade, mas que não es-
tão esquecidas. Atualmente, temos
uma vice-presidência na Faeasp, a de
arquitetura, exercida pelo associado
Luiz Eduardo Siena Medeiros. Por meio
da Federação, consegui-
mos manter um relaciona-
mento com todo o Estado
de São Paulo, que nos
abriu portas para uma tro-
ca de experiência. Com

isso, também nos aproximamos do
Crea, pois muitos conselheiros da
Faeasp estão no Crea. Não visamos aos
interesses pessoais, mas a entidade ga-
nha muito com esse relacionamento.

Painel � Quais os próximos desafi-
os da AEAARP?

Laguna – Grandes problemas que ocor-
rem na cidade, como enchentes, mu-
dança no aeroporto e outros assuntos
polêmicos devem ser mais discutidos
perante a entidade, pois nossa opinião
pode servir para balizar até uma deci-
são do prefeito. Podemos discutir es-
sas questões não apenas do ponto de
vista técnico, mas também chamar os
cidadãos para participar de um amplo
fórum de debates.
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DIRETORES DA AEAARP

Wilson Luiz Laguna
Engenheiro Civil

Formado em 1971, na Escola de Engenharia
de São Carlos (USP)

Engº da Secretaria da Infra-estrutura

PRESIDENTE

Roberto Maestrello
Engenheiro Civil

Formado em 1971, na Escola de Engenharia
de São Carlos (USP)

Autônomo

VICE-PRESIDENTE

André Saretta Zanferdini
Diretor de Promoção da Ética de Exercício

Profissional
Engenheiro Civil

Formadoem1983, InstitutoPolitécnico deRibeirão
Preto (Moura Lacerda)

Autônomo

Antonio Rounei Jacometi
Diretor Financeiro Adjunto

Engenheiro Civil
Formadoem1976,Unicamp

Autônomo

João Lemos Teixeira da Silva
Diretor Financeiro
Engenheiro Civil

Formadoem1974, InstituiçãoUniversitáriaMoura
Lacerda
Autônomo

Jose Armando Pinho
Diretor Administrativo
Engenheiro Eletricista

Formado em1973, naUniversidadeMackenzie
Autônomo

DIRETORIA
OPERACIONAL

DIRETORIA FUNCIONAL

Wilson Roberto Baldin
Diretor de Esportes e Lazer

Engenheiro Civil
Formadoem1980, Instituto
Politécnico deRibeirão Preto

(Moura Lacerda)
Autônomo

Fernando de Souza
Freire

Diretor da Comunicação e
Cultura
Arquiteto

Formadoem1982, PUCCampinas
Autônomo

Luci Aparecida Silva
Diretora Social
Engenheira Civil

Formadaem1980, naFaculdade
Moura Lacerda
Autônoma

DIRETORIA ESPECIAL

Jose Antonio Lanchoti
Diretor Universitário
Arquiteto eUrbanista

Formado em1988, naUniversidade
Federal Fluminense

Arquiteto daSecretaria de
Obras

Maria Inês Cavalcanti
Diretora da Mulher
Engenheira Civil

Formadaem1976, na Instituição
Moura Lacerda
Autônoma

Henrique Victorazzo
Halak

Diretor de Ouvidoria
Engenheiro Civil

Formado em1990, naUniversidade
Federal de SãoCarlos

UFSCAR
Autônomo
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DIRETORIA
TÉCNICA

Giulio Roberto Azevedo
Prado

Diretor de Computação,
Sistemas de Tecnologia de

Informação e Afins

EngenheiroMecânico
Formado em1984, naUniversidade

Mogi das Cruzes � UMC
Autônomo

Osmar Sinelli
Diretor de Geologia,Engenharia

de Minas e Afins
Geólogo

Formadoem1961, naUSPde
SãoPaulo

Professor daUSPaposentado

José Roberto H. Romero
Diretor de Engenharia Civil,

Saneamento e Afins
Engenheiro Civil

Formadoem1978, no Instituto
Politécnico deRib. Preto da Instituição

Moura Lacerda - Autônomo

Argemiro Gonçalves
Diretor de Engenharia,
Agrimensura e Afins
EngenheiroAgrimensor

Formadoem1978, naFaculdadede
Eng. e Agrimensura dePirassununga
Engº daSecretaria da Infra �Estrutura

Marcos Villela Lemos
Diretor de Agronomia, Alimentos

e Afins
EngenheiroAgrônomo

Formadoem1973, naUnesp de
Jaboticabal
Autônomo

Maria Teresa Pereira Lima
Diretora de Arquitetura,
Urbanismo e Afins
Arquiteta eUrbanista

Formadaem1985, naPUCde
Campinas
Autônoma

Patrícia Butarello Cassini
Diretora de Engenharia

Química e Afins
EngenheiraQuímica

Formadaem1993, naUnaerp
Engª daBasequimicaProd.Químicos

Luis Antonio Bagatin
Diretor de Engenharia de
Segurança e Afins
Engenheiro Civil

Formadoem1976, na InstituiçãoMoura
Lacerda
Autônomo

Paulo Purrenes Peixoto
Diretor de Engenharia de Meio

Ambiente, Gestão Ambiental e Afins.
EngenheiroAgrônomo

Formadoem1973, naUnesp de
Jaboticabal
Autônomo

Emilson Antonio Martinez
Roveri

Diretor de Engenharia Mecâni-
ca, Mecatrônica, Industrial de

Produção e Afins

Engenheiro Mecânico
Formado em 1984, na USP de São

Carlos
Professor da Unaerp, Barão de

Mauá e USP

Carlos Eduardo
Epaminondas França

Diretor de Engenharia Elétrica,
Eletrônica e Afins
Engenheiro Eletricista

Formadoem1969,Faculdade Eng.deLins
Assist. Exec. da Presidência da CTEB
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ALMOÇO DOS AGRÔNOMOS

A AEAARP realizou seu tradicional Almoço dos
Agrônomos, em 29 de outubro, na Estação Ex-
perimental do Instituto Agronômico de Campi-

nas, onde é realizada a Agrishow. O evento é promo-
vido há muitos anos pela entidade e, a cada edição,
conta com um número maior de participantes.

Neste ano, o almoço reuniu cerca de 500 pessoas,
entre profissionais da área, associados da AEAARP,
amigos, familiares e políticos, como o secretário de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Pau-
lo, o engenheiro agrônomo Antônio Duarte Nogueira
Junior, que também é associado da AEAARP.

Esta sempre é uma ótima oportunidade para os pro-
fissionais reverem amigos, baterem papo e passarem
um dia agradável ao lado de familiares e amigos.

O tradicional evento promovido pela AEAARP aconteceu em 29 de outubro

01 02

0403
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01 - Shirlei, esposa do engº agrº. Genésio Abadio de
Paula e Silva; o presidente da AEAARP, Wilson Luiz
Laguna; e o engº agrº Mauricio

02 - Renato e Oscar, da Agrocosta

03 - Engº agrº Scarpellini; o presidente da AEAARP,
Wilson Luiz Laguna; o secretário estadual da
Agricultura e Abastecimento, Antonio Duarte Nogueira
Júnior; engº Agrº Monteiro e engº Clovis

04 - O presidente do CDHU, Milton; e Jorge, assessor
de Duarte Nogueira Júnior

05 - Jorge, assessor do secretário estadual da
Agricultura, Duarte Nogueira Júnior; o secretário do
Planejamento, Nilson Rogério Baroni; Lino Strambi;
engº civil Wilson Luiz Laguna, presidente da AEAARP;
engº agr. Marcos Villela Lemos; Duarte Nogueira
Júnior; engº Geraldo Geraldi e o engº Toninho.

06 - Os engenheiros agrônomos Monteiro, Amaroli e
Marcos Vilela Lemos

07 - Engº agrº Stélio Luna

08 - A gerente administrativa Maria Augusta, a engª civil
Maria Inês Cavalcanti e seu marido, Rubens Biscaro

09 - Eng. Agrº. Stélio Luna e esposa; engº. Benedini e
o engº agrº Monteiro

10 - Engenheiro eletricista José Armando Pinho (à
dir.) e Grippa

11 - Engº eletricista Carlos Epaminondas França e
Maria Augusta

12 - Engº Agrº. Luiz Augusto de Almeida campos, o
Duda, escolhido Profissional Homenageado de 2005,
e engº agrº. Amaroli

13 - Engenheiros agrônomos Benedito Gleria Filho,
Genésio Abadio de Paula e Silva, Noboru e Scarpellini

14 - Muitos engenheiros agrônomos, como Stélio
Luna e o ex-presidente da AEAARP Genésio Abadio de
Paula e Silva, marcaram presença no evento

15 - Engº Agrº Duda e o engº eletricista José Armando
Pinho

16 - Engº Agrº Wilson de Andrade Santos

17 - Engenheiros agrônomos ao lado do presidente
da AEAARP, engº civil Wilson Luiz Laguna
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Eleições do Sistema Confea/Crea
mobilizam profissionais de todo o país
Em 9 de novembro, das 9h às 20h, acontece a eleição que elegerá os novos presidentes dos
conselhos estadual e federal

As eleições para a presidência do
Confea e Crea-SP acontecem
em 9 de novembro. Democrati-

camente, Painel abre espaço para os
candidatos exporem suas idéias aos
associados da AEAARP.

Concorrem à presidência do conse-

lho paulista o engenheiro civil José Ta-
deu da Silva, o engenheiro eletricista
Luiz Carlos Alcântara e o engenheiro
mecânico e de segurança Lucas Daniel
Mora. Já a eleição para o conselho fe-
deral está sendo disputada pelo enge-
nheiro agrônomo José Eduardo de

Paula Alonso e o engenheiro civil
Marcos Túlio de Melo.

Confira o perfil e as propostas
de cada um dos candidatos. Para
conhecer as propostas de Lucas
Danie l  Mora acesse o s i te
www.lucaspresidente.net.
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Fundador e presidente da As-
sociação dos Engenheiros e Ar-
quitetos da Região de Mogi
Guaçu, no período de 1982 a
1987. No Crea, foi assessor téc-
nico, conselheiro e presidente da
Comissão de Relações Públi-
cas. Fundador e presidente da
Sociedade de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia de Mogi
Mirim e Itapira, em 1990. É atual
diretor da Febrae (Federação
Brasileira de Associações de En-
genheiros) e da Upadi (Union
Panamericana da As-
sociaciones de Ingenieros). Foi
diretor da Faeasp de 1987 a 1995
e de 1997 a 2000, secretário,
membro do Conselho Fiscal,
vice-presidente e 1º tesoureiro.
É o atual presidente da Faeasp
e está em seu segundo manda-
to.

Por que o senhor se can-
didatou à presidência do Crea-
SP?

Minha candidatura é fruto de
um trabalho de mais de 20 anos
dedicados à política classista e
à profissão, participando de vá-
rias entidades, principalmente da
Faeasp, federação que reúne
mais de 200 entidades. Quando
assumi a presidência, em 2000,
ela reunia apenas 100 associa-
ções. Também trabalhei no Crea-
SP como conselheiro e asses-
sor de vários presidentes. Essa

dedicação que demonstrei com
as questões profissionais levou
as entidades classistas a me es-
colherem para ser candidato à
presidência do Crea-SP. Tam-
bém conto com o apoio dos ex-
presidentes do Conselho. Por
isso, um apoio desse calibre não
deixa nenhuma dúvida sobre o
reconhecimento do meu traba-
lho, e que estou preparado para
ocupar esse alto cargo.

Quais são seus planos para o
Crea-SP, caso o senhor vença
a eleição?

Esse programa vem sendo dis-
cutido há um ano e meio, junto
com as entidades classistas, que
estão divididas por regiões. Ao
longo desse tempo, elas discuti-
ram suas necessidades, e esse
programa que vou opera-
cionalizar tem três eixos: gestão
administrativa transparente, va-
lorização profissional e fortale-
cimento das associações.

Na gestão transparente, há
uma série de itens, mas o pri-
mordial é o combate implacável
ao exercício ilegal da profissão.
Vamos fazer com que a fiscali-
zação do Crea-SP não permita
que nenhuma atividade de en-
genharia, arquitetura e agrono-
mia seja executada sem a res-
ponsabilidade de um profissio-
nal habilitado. Vamos fazer uma

prestação
de contas
do Crea-
SP men-
salmente,
via internet. Afinal, o Conselho
é sustentado por R$ 76 milhões
por ano, que vêm do bolso dos
profissionais e das empresas
registradas.

A transparência e a
descentralização efetiva do
Crea-SP passam por essa ges-
tão administrativa. Ribeirão Pre-
to terá uma sede regional do
Crea-SP, com câmaras regio-
nais auxiliares. Todas as ques-
tões serão resolvidas aqui, e nin-
guém precisará ir para São Pau-
lo resolver isso. Hoje temos ape-
nas uma tímida descen-
tralização, que não funciona di-
reito. Essas regionais serão im-
plantadas nos grandes municí-
pios do Estado, como é o caso
de Ribeirão Preto.

Na questão da valorização
profissional, vamos opera-
cionalizar, com o apoio das enti-
dades de classe, os três princi-
pais instrumentos dessa área,
que são a fiscalização, a ética
profissional e o aprimoramento
técnico permanente por meio da
universidade corporativa, edu-
cação a distância e cursos de
pós-graduação dentro das asso-
ciações.
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Engenheiro agrônomo, for-
mado pela Faculdade de En-
genharia Agronômica Manoel
Gonçalves, de Espírito Santo
do Pinhal (SP), em 1983; téc-
n ico em elet rotécnica, pelo
Co lég io Técn ico Indus t r ia l
João Batista Lima Figueiredo,
de Mococa (SP), em 1977.

Em sua carreira profissional,
fo i p ro fessor da Fundação
Educacional Guaçuana, res-
ponsável técnico da Guainco
Agropecuária, assessor da Se-
cretaria de Agricultura do Es-
tado de São Paulo e gerente
da Dersa S.A. é produtor agrí-
cola , consultor agropecuário
e assessor na Dersa S.A.

Já foi presidente da Faeasp;
diretor, vice-presidente, 1º se-
cretário e diretor extraordiná-
rio do Crea-SP; diretor de Po-
lítica Profissional da Associa-
ção dos Engenheiros Agrôno-
mos do Estado de São Paulo;
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É assessor
do diretor da
C omp a n h i a
Metrô de São
Paulo; foi mem-
bro do Grupo
de Trabalho de

Transportes, do Crea-SP, entre
1994 e 1995; vice-presidente da
AEAMESP (Associação dos En-
genheiros e Arquitetos do Metrô
deSãoPaulo), entre 1994 e 1996;
presidente da AEAMESP, entre
1996 e 2000; conselheiro do
Crea-SP, entre 1998 e 2003; vice-
presidente do Crea-SP, entre
2000 e 2003; coordenador do
Grupo de Trabalho de Acessibili-
dade do Crea-SP e membro do
Conselho Fiscal da Associação
Brasileira de Engenharia Elétrica,
entre 2004 e 2006.

Por queosenhor se candidatou
à presidência do Crea-SP?

Esta minha candidatura vem
sendo discutida pelos próprios

profissionais que acompanham
meu trabalho na Companhia Me-
trô de São Paulo, onde sou enge-
nheiro da diretoria de operação.
Nosso serviço é atender as via-
gens da população da capital, e
se atrasarmos o Metrô, a popula-
ção fica brava. Converso muito
com os engenheiros do Crea so-
bre o fato de o Metrô ser aceito
por 95% da população da capi-
tal, do país e do mundo. Há 20
anos trabalho no Metrô, e como o
profissional fica tão distante do
Crea, as pessoas apostam que
posso dar uma cara nova ao
Conselho, levando essa minha
experiência executiva, para mu-
dar essa imagem do Crea, ou
seja, de que a entidade é distan-
te do profissional, haja vista que
uma eleição desta importância
tem uma participação na faixa de
10%. Por que o Crea não está di-
vulgando esta eleição, mesmo
sem destacar os candidatos? Um
sistema como o nosso, de quase

400 mil profissionais no Estado,
precisa de conscientizar e fazer
a divulgação dessas eleições.

Quais são seus planos para o
Crea-SP, caso o senhor vença
a eleição?

Pretendo fazer três grandes
ações. Primeiro, uma mudança
de abordagem da fiscalização do
Crea, que precisa ser redimen-
sionada, quantitativa e qualitati-
vamente. Ela deve ser mais
orientativa e menos ostensiva e
punitiva. Vamos fazer estudos
regionais. Segundo ponto, oCrea
deve estar presente nas grandes
discussões do Estado e do país,
como a OAB faz commuita quali-
dade e competência. O Crea pre-
cisa discutir grandes assuntos.
Por último, vamos investir na
capacitação profissional e no
aprimoramento da qualidade de
ensino. Hoje, a tecnologia se al-
tera rapidamente. Tudo que pro-
meto aqui é obrigação.

presidente da Sociedade de
Engenhar ia , Arqu i te tu ra e
Agronomia de Mogi Mirim e
presidente do Sindicato Rural
de Aguaí; presidente do Crea-
SP na gestão 2000/2002 e
reeleito para a gestão 2003/
2005.

Propostas
� Uniformização de procedimen-
tos de fiscalização, tramitação de
processos e atos normativos;

� Valorização profissional por
meio da qualificação e atualiza-
ção profissional, por meio de par-
cerias com instituições de ensino
e ações junto às mesmas, a fim
de otimizar os procedimentos ne-
cessários para o processamento
das concessões de títulos e atri-
buições profissionais;

� Ações de engenharia, arquite-
tura e agronomia públicas;

� Campanha para difundir a im-

portância da
presença dos
profissionais
da engenha-
ria, arquitetu-
ra, agrono-
mia, geólogos, geógrafos e
meteorologistas, técnicos e
tecnólogos, nos empreendimen-
tos públicos e privados, visando
a um trabalho de conscientização
da sociedade, em projetos de par-
ceria do Confea com os Creas;

� Ampliação e intensificação do
Prodafisc;

� Implantação do projeto Crea Mí-
nimo, que prevê a dotação de
infra-estrutura administrativa ade-
quada (instalações físicas, de
informática e de pessoal treinado
para o atendimento ao público);

� Adoção de experiências que al-
cançaram êxito em regionais
como o Sistema Administrativo
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Digitalizado e o Sistema de Fis-
calização Geoprocessada;

� Consolidação do Sistema de
Informações Cadastrais e da
Carteira Nacional de Identifica-
ção Profissional, com o efetivo
desenvolvimento do serviço de
informática do Sistema Confea/
Creas (fim do regime de visto
profissional);

� Criação de um efetivo sistema
de apoio a eventos da área
tecnológica, contemplando a
participação dos Creas Regio-
nais e valorizando as ações das
entidades de classe nacionais e
regionais e das instituições de
ensino;

Engenheiro
civil, formado
pela Universi-
dade Federal
de Minas Ge-

rais (UFMG), com pós-graduação
em Engenharia Econômica pela
Fundação Dom Cabral, Marcos
Túlio de Melo possui larga experi-
ência profissional. Atuou como
pesquisador e coordenador do
setor de Tecnologia das Constru-
ções e gerente de manutenção e
implantação física da Fundação
Centro Tecnológico de Minas Ge-
rais (CETEC), de 1977 a 1998.

Foi responsável técnico e coor-
denador das obras de implanta-
ção física da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), de
1988 a 1994. Pertence ao quadro
da Superintendência de Desen-
volvimento da Capital (SUDECAP)
desde 1994, tendo exercido a fun-
ção de coordenador nesse órgão.

Eleito (2000 a 2002) e reeleito
(2003 a 2005) para a presidência
do Conselho Regional de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia
de Minas Gerais (Crea-MG), ocu-
pou a vice- presidência e, interi-
namente, a presidência do Confea
(1997), onde foi conselheiro fede-
ral representante das entidades de
classe de Minas Gerais. Foi coor-
denador do Colégio de Presiden-

tes do Sistema Confea/Crea, no
período em que foi deflagrada a
Fiscalização Preventiva e Integra-
da (FPI) de bacias hidrográficas,
iniciada pela do rio São Francis-
co, em 2002, em decorrência da
comemoração dos 500 anos de
seu descobrimento.

Propostas
� Incentivar programas, inclusive
o de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia Públicas, e
implementar ações de fiscalização
para ampliar o mercado profissio-
nal e combater o exercício ilegal
das profissões;

� Defender o salário mínimo pro-
fissional e a remuneração justa de
serviços e obras;

� Elaborar, com o Plenário do
Confea, Colégio de Presidentes,
Colégio de Entidades Nacionais,
Coordenadorias Nacionais de
Câmaras Especializadas e Mútua,
planejamento de sustentabilidade
financeira de todo o Sistema e pro-
mover um choque de gestão, ca-
paz de reestruturar o Sistema, seu
gerenciamento técnico e adminis-
trativo e padronizar procedimen-
tos para a eficiência , a eficácia e
a efetividade de suas ações;

� Incentivar e apoiar a criação de
mecanismos de participação de

estudantes, jovens profissionais e
mulheres, visando a formar novas
lideranças e incorporá-las ao sis-
tema profissional e às entidades
de classe;

� Apoiar a organização dos profis-
sionais em entidades e sindicatos
e propor o debate sobre
certificação de especialidades,
buscando potencializá-las dentro
do novo cenário;

� Reivindicar das instituições de
ensino e órgãos educacionais a
participação do Sistema profissio-
nal na definição de abertura de
novos cursos, na avaliação da
qualidade da graduação e definir
procedimentos para o registro pro-
fissional;

� Instituir o orçamento participativo
do CONFEA e ampliar a transpa-
rência na sua aplicação;

� Propor e apoiar políticas públi-
cas que ampliem os investimen-
tos em saneamento, habitação,
transportes e gestão de recursos
hídricos;

� Apoiar o processo de
descentralização e democratiza-
ção da Mútua, aprovado nos
CEPs;

� Consolidar a Comunicação Inte-
grada no Sistema para democrati-
zar a informação.
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� Incremento e apoio às ações
de acessibilidade em nível naci-
onal e regional;

� Tornar mais efetivos os proce-
dimentos de fiscalização do exer-
cício profissional nos Regionais,
coibindo efetivamente o exercí-
cio ilegal da Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia, sempre em
defesa da sociedade e, dessa
forma, ampliando as oportunida-
des de trabalho dos profissio-
nais;

� Implantar um processo de pla-
nejamento estratégico perma-
nente, a fim de possibilitar a mo-
dernização administrativa do

Confea, bem como a gestão e
qualificação de seus recursos
humanos;

� Mudanças de caráter legal e
administrativa objetivando uma
composição federativa e repre-
sentativa de todos os segmen-
tos profissionais que integram o
Sistema; impedir que o
gigantismo prospere sem limites
na composição dos CREAs; ade-
quar as atribuições profissionais
a conceitos e modelos moder-
nos; e adotar um programa de
comunicação institucional que
possibilite interface com os de-
mais segmentos profissionais,
sociais ou públicos.
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PROFISSIONAIS HOMENAGEADOS DO ANO

O engenheiro civil Ricardo Apa-
recido Debiagi, o arquiteto Luiz
César Barillari e o engenheiro agrô-

nomo Luiz Augusto de Almeida Campos
são os Profissionais Homenageados no
Ano. Indicados por associados, junto
com outros nomes, os três foram esco-
lhidos pelos membros da diretoria exe-
cutiva e do Conselho Deliberativo, em
uma reunião realizada em 24 de outubro,
na AEAARP. Diretores e conselheiros
levaram em consideração a atuação téc-
nica, ética profissional, conduta moral e
a participação de cada um deles perante
a comunidade. A cerimônia de premiação
será em 9 de dezembro, na AEAARP. No
dia seguinte haverá o tradicional jantar
de confraternização da Associação, que
será realizado no Taiwan. Os ingressos
podem ser adquiridos na sede da entida-
de, a partir de 20 de novembro.

Justamente para expressar a importân-
cia dos profissionais de engenharia, ar-
quitetura e agronomia na comunidade, a
AEAARP instituiu este prêmio, em 1979,
quando a entidade era presidida pelo
engenheiro José Augusto Corsini
Monteiro de Barros. Desde então, esta
premiação tornou-se tradicional na cida-
de, sendo realizada anualmente e conce-
dido àqueles que têm renomada atuação
em uma das classes de associados
abrangidas pela AEAARP.

AEAARP elege Profissionais
Homenageados de 2005

Os eleitos são o engenheiro civil Ricardo Aparecido Debiagi, o arquiteto Luiz César Barillari e
o engenheiro agrônomo Luiz Augusto de Almeida Campos

Luiz Augusto deAlmeidaCampos

Luiz César Barillari
Luiz César Barillari formou-se em 1979,

na PUC Campinas, participou de diversos
fóruns, congressos e cursos e viajou o
mundo pesquisando empreendimentos co-
merciais, como shoppings e outlet centers,
sempre em busca de novidades. Já esteve
nos Estados Unidos, Canadá França, Itá-
lia, Suíça, Espanha e Inglaterra. Antes de
iniciar sua carreira profissional, estagiou
em empresas de São Paulo, Campinas e Ri-
beirão Preto. Atualmente, é proprietário do
escritório de arquitetura e planejamento
Barillari.

Na AEAARP, exerceu a vice-presidência,
em 1988. Entre suas atividades classistas,
também foi primeiro tesoureiro do IAB (Ins-
tituto de Ar-
quitetos do
Brasil), núcleo
de Ribeirão
Preto, e primei-
ro secretário
da AREA-RP
(Associação
Regional de
Escritórios de Arquitetura de Ribeirão Pre-
to).  Barillari ainda foi professor da Unaerp
e do Centro Universitário Moura Lacerda,
além de coordenador do curso de Arquite-
tura e Urbanismo da Unip.

RicardoAparecidoDebiagi
O engenheiro Ricardo Aparecido

Debiagi formou-se em 1977, na Faculdade
de Engenharia da Fundação Educacional
de Barretos, trabalhou durante três anos
na Engetec Fundações, de São Paulo, de-
pois foi para
Recife, onde
foi contrata-
do pela firma
Solos Servi-
ços do Brasil,
e, em 1980,
veio para Ri-
beirão Preto
para abrir a empresa Base Fundações e Infra-
estruturas, em sociedade com o também en-
genheiro civil Ângelo Curtarelli.

Nestes quase 25 anos de trabalho fren-
te à sua empresa, seu currículo confunde-
se com o histórico de realizações da Base,
atualmente administrada por ele e seu atu-
al sócio, Ademir dos Santos. Debiagi foi o
responsável técnico por centenas de obras
de fundações dos mais variados tipos de
edificações. O número total já ultrapassou
a casa de 5 mil obras, considerando-se des-
de pequenas fundações de um ou dois dias
de execução até grandes empreendimen-
tos, que chegam a demandar dois ou três
meses para finalização.

O engenheiro agrônomo Luiz
Augusto de Almeida Campos, co-
nhecido como Duda, formou-se em
1978, na Faculdade de Ciências
Agrárias e Veterinárias da Unesp,
em Jaboticabal. Durante todo o
curso estagiou em experimentação
agrícola nas empresas Ciba Geigy,
Stauffer, Hokko, Monsanto e no
departamento de entomologia da

universidade. Logo depois de for-
mado, iniciou sua carreira na Union
Carbide e, em 1980, transferiu-se
para a Du Pont, onde trabalhou por
dez anos nas áreas de citrus, cana-
de-açúcar e café.

Em 1979 fundou a Ribersolo, la-
boratório de análises de solo e
foliar, que se tornou uma das maio-
res empresas do setor, especializa-

da em análise e correção de solos,
de fertilizantes químicos e orgâni-
cos, entre outras, utilizando
tecnologia de ponta e atualizada.

Campos participa ativamente de
entidades sociais e beneficentes,
como a APAE de Altinópolis e
Brodósqui, e contribui, mensal-
mente, com casas de idosos, cre-
ches e instituições de saúde.
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NOTAS

Paola de Lima M. Vivacqua Carneiro arquiteta e urbanista

Renata Rodrigues Coelho Lunardello arquiteta e urbanista

Júlio Francisco Massullo arquiteto

Carlos Henrique de Oliveira Wadt engenheiro agrônomo

Paulo Croisfelts engenheiro agrônomo

Décio Rosa Filho engenheiro civil

José Roberto Gomes dos Santos engenheiro civil

Novos associados

16 AEAARP

Márcio Dimas Cardozo engenheiro civil

Sandro Miguel Gameiro engenheiro civil

Joni Faria de Souza engenheiro eletricista

Celso Aluísio Graminha geólogo

Carlos Eduardo Barbieri Gregório estudante de agronomia

Renata Auxiliadora Marcheti estudante arq. e urbanismo

Talita Mocellin Bolelli estudante arq. e urbanismo

Doação de livros
A AEAARP solicita aos associados

e à comunidade que, caso tenham li-
vros técnicos, documentos, fotos ou
imagens sobre engenharia, arquitetu-
ra e agronomia, os doem à Associação
para que possam fazer parte da nova
biblioteca da entidade. Mais informa-
ções podem ser obtidas com Solange,
pelo telefone 2102-1718.

Xadrez
Objetivando ampliar ainda mais as

suas atividades, a AEAARP convida
seus associados a conhecerem um
pouco mais sobre o xadrez. Os inte-
ressados em aprender este jogo ou
aperfeiçoar suas técnicas devem en-
trar em contato com Solange Fecuri,
pelo telefone 2102-1718.

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

Curso de dança de salão
A AEAARP está oferecendo curso

de dança de salão, sob a orientação
da professora Adriana. O curso obje-
tiva a desinibição, descontração cor-
poral, estimulação rítmica e o aprendi-
zado técnico de diversos estilos de
dança como samba, xote, forró, foxtrot,
sertanejo, country, mambo e valsa.
Além disso, possibilita o aumento da
resistência física, queima de calorias
e diminuição do estresse.

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

A Perfis Gerdau
Açominas realizou a pa-
lestra “Estrutura de aços
– técnicas e escolhas”,
na AEAARP, em 27 de
outubro. O palestrante
foi o consultor técnico
da empresa, engenheiro
Fernando Ottoboni Pi-
nho.

Palestra da Perfis Gerdau Açominas

Novo site
O site da AEAARP mudou.

O novo endereço é
www.aeaarp.org.br. Ele tam-
bém está com um novo layout
e novas seções, com informa-
ções atualizadas diariamente.
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Curso de especialização em
Geoprocessamento

Data: setembro de 2005 a agosto de 2006

Horário: sextas-feiras, das 18h30 às 22h; e
sábados, das 8h às 12h e 13h30 às 17h

Público-alvo: engenheiros, arquitetos,
geógrafos, geólogos

Professores: Especialistas de cada tema, com
pós-graduação da UFScar

Local das aulas teóricas: AEAARP

Local aulas laboratório: UNIP - Ribeirão
Preto

Carga horária total: 444 horas/aula

Coordenação pedagogica: Engº. Sergio
Rhöm

Coodenação geral: eng. Marta Lopes
Toyoshima

Organização: AEAARP

Informações: com Solange Fecuri, na
AEAARP, pelo telefone (16) 2102-171; profº.
Emerson, pelos telefones (16) 3967-5018 ou
(16) 9782-2012; ou no site
www.aeaarp.org.br

Objetivos: atualizar os profissionais que
atuam na área, oferecendo ao aluno condições
para compreender e criticar um sistema de
informações geográficas, suas aplicações,
seu potencial de análises e sua modelagem.
O objeto de estudo é o meio urbano;
entretanto, abordam-se também outras
aplicações, tais como o meio ambiente e
empresarial.

Investimento: inscrição de R$ 50,00 +
matricula de R$ 370,00 e 15 parcelas de R$
370,00.

Descontos: pagamentos em dia têm R$ 5,00
de desconto nas parcelas.

Sócios da AEAARP têm R$ 20,00 de
desconto nas parcelas.

Agenda
Cursos, palestras,
seminários e
eventosA AEAARP e a Leão Leão fizeram a ale-

gria das crianças da Creche Nave da Sau-
dade, do Jardim Zara, em 11 de outubro,
com a distribuição de doces, bolachas e
pipocas. A creche é uma sociedade benefi-
cente espírita, mantida por um grupo de
voluntários, que cuida de 170 crianças, en-
tre 2 e 6 anos. A entidade funciona das
7h30 às 16h30 e oferece quatro refeições
diárias.

Entre as pessoas que cuidam das crian-

AEAARP e Leão Leão
alegram crianças da Creche

Nave da Saudade
ças estão a psicóloga Edna Silva de Carva-
lho e a administradora Maria Antônia, além
de mais oito voluntários.

De acordo com Maria Antônia, os pais
deveriam participar mais do dia-a-dia da cre-
che. "Eles passam lá apenas para buscar
os filhos, e poucas mães nos visitam peri-
odicamente", diz. Por isso, atitudes como
esta, da AEAARP e Leão Leão, são benéfi-
cas às crianças, deixando-as mais alegres
e motivadas.

Crianças receberam doces, bolachas e pipocas

UNEP
Em 3 de outubro, a AEAARP sediou o II

Encontro da Unidade Nacional de Execu-
ção do Projeto (Unep) órgão vinculado à
Secretaria de Recursos Hídricos, do Mi-
nistério do Meio Ambiente.

Banco de Dados
O site da AEAARP (www.aeaarp.org.br)

possui um banco de dados com currícu-
los de profissionais e o cadastro de em-
presas que oferecem vagas nas áreas
abrangidas pelo Crea. Os interessados po-
dem fazer o cadastramento gratuitamente.

Aniversariantes
A relação completa da data de aniversá-

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

Convênios
Associado, utilize os estabelecimentos

que mantêm convênio com a Associação.
A lista completa de empresas e instituições
que firmaram parceria com a AEAAERP
está no nosso site. Para o bom atendimen-
to de todos, se você for a alguma empresa
conveniada e não conseguir o benefício
firmado, pelo fato de o contrato já estar
vencido, entre em contato conosco para
que possamos renovar o convênio e atua-
lizar nossa lista.

Associada da AEAARP
preside a APAEF

A engenheira agrônoma e associada da
AEAARP Evandra Bussolo Barbin foi elei-
ta presidente da Associação Paulista de
Engenheiros Florestais (APAEF).
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Poupança/TR/BTN+TR/TJLP/
Salário mínimo/Taxa Selic/ UPC

Indicadore Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Poupança (1) (%) 0,7648 0,7013 0,7540 0,80008 0,7588 0,8483 0,760 0,710

TR - Taxa Referencial (1) (%) 0,2635 0,2003 0,2527 0,2993 0,2575 0,3466 0,2637 0,2100

BTN + TR cheia (R$) 1,4142 1,4180 1,4208 1,4244 1,4286 1,4223 1,4373 1,4411

TJLP (% ao ano) 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75

SalárioMínimo (R$) 260,00 260,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Débitos federais - taxa Selic (%)(3) 1,53 1,41 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,00

UPC - Unidade Padrão de Capital (R$) 20,01 20,12 20,12 20,12 20,27 20,27 20,27 20,45

CUB (%) 0,69 0,32 2,48 0,03 0,02 -0,15 0,14 ---

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

ESTATÍSTICA DE SETEMBRO/2005
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES
RIBEIRÃO PRETO

TIPO DA CONSTRUÇÃOTIPO DA CONSTRUÇÃOTIPO DA CONSTRUÇÃOTIPO DA CONSTRUÇÃOTIPO DA CONSTRUÇÃO OBRAS LICENCIADASOBRAS LICENCIADASOBRAS LICENCIADASOBRAS LICENCIADASOBRAS LICENCIADAS ÁREA LICENCIADAÁREA LICENCIADAÁREA LICENCIADAÁREA LICENCIADAÁREA LICENCIADA

QUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADE POR CAPOR CAPOR CAPOR CAPOR CATEGORIATEGORIATEGORIATEGORIATEGORIA

RESIDÊNCIA TÉRREA 54 11.875,27

CASA PRÓPRIA 7 457,11

RESIDÊNCIA 02 PAV. 26 7.478,66

SALÃO COMERCIAL 23 10.579,94

EDIFÍCIO C/02 PAV. 0 0,00

EDIFÍCIO 03 e 04 PAV 0 0,00

EDIFÍCIO + DE 04 PAV. 0 0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL 0 0,00

CONSTRUÇÃO MISTA 6 1.499,38

LEGALIZAÇÃO 19 12.242,93

SUBSTITUIÇÃO 0 0,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO 18 2.380,01

PROMORE 5 335,68

CONJ. HABITACIONAL 0 0,00

TOTTOTTOTTOTTOTAL GERALAL GERALAL GERALAL GERALAL GERAL 158158158158158 46.848,4446.848,4446.848,4446.848,4446.848,44

OBRAS LICENCIADAS P/MÊS 158

MEDIA DE OBRAS LICENC. P/DIA 7,52

MÉDIA DE CONSTR. POR DIA 2.230,88

ALVARÁS DE LICENÇA 158

HABITE-SE 802 59.523,08

CERTIDÕES 62

ALVARÁS DE DEMOLIÇÃO 2

ACOMPANHE AS
REUNIÕES DA

AEAARP
Novembro:
07� Conselho
14� Diretoria
28 � Plenária
(Diretoria e Conselho)

Associe-se à Mútua
Central de Atendimento 0800-610003

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

Procure a Caixa de Assistência junto
ao CREA do seu estado


