


Fala Presidente

Mais um ano encerra-se, com a realização da tradicio-
nal festa de confraternização, que além de comemo-
rar o Dia do Engenheiro e Arquiteto, também tem o

objetivo de parabenizar os Profissionais Homenageados do
Ano 2005: Ricardo Aparecido Debiagi, Luiz César Barillari e
Luiz Augusto de Almeida Campos, o Duda.

Este ano foi muito produtivo e importante para a Associa-
ção, pois houve a renovação de 2/3 do Conselho Deliberativo
e a eleição de uma nova diretoria, que ficará no cargo até abril
de 2007. Isso sem falar nos diversos eventos realizados e
apoiados pela entidade, que visaram ao aprimoramento pro-
fissional de seus associados e ao fomento da participação da
comunidade nos assuntos debatidos na AEAARP.

Diretores, conselheiros e associados esperam que 2006 seja
um ano ainda mais produtivo, de muitas conquistas para to-
dos.

A equipe da revista Painel também deseja um feliz Natal e
um próspero ano-novo a todos os seus leitores.

Mais uma vez conseguimos no-
mes brilhantes de profissionais a
serem homenageados neste ano.
São nomes consensuais, queme-
reciam destaque não apenas pelo
que fizeram neste ano, mas por
toda sua carreira. Gozamde gran-
de prestígio entre os profissionais
que exercem as mais diferentes
atividades.

Estamos dando-lhes os para-
béns pelo justo título que conse-
guiram, pois contam com a admi-
ração de todos da Associação.
Temos certeza de que, por tudo
isso, haverá uma festa muito bo-
nita, prestigiada por muitos asso-
ciados, familiares e convidados,
mantendo essa tradição nas co-
memorações aoDia doEngenhei-
ro e Arquiteto.

Esta festa será especial ,
po is sucederá dois outros
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eventos de pleno êxito, um re-
ferente à renovação de 2/3 dos
conselheiros, e outro à posse
da nova diretoria, que reuniu
mais de 500 pessoas em nos-
sa entidade. Pretendemos fa-
zer com que todas as nossas
festas transbordem de alegria
e fomentem o convívio e a ami-
zade que sempre existiram
entre todos nós.

Desejamos um ótimo Natal a
todos, cheio de alegria e paz,
muita compreensão entre associ-
ados e familiares.

Queremos que 2006 seja ainda
melhor que 2005, pois sempre lu-
taremos por melhorias.

Feliz Natal e umótimo ano-novo
a todos.

Até o ano que vem.

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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PROFISSIONAIS HOMENAGEADOS NO ANO

AEAARP presta homenagem
aos melhores de 2005

Desde 1979, a AEAARP presta
uma homenagem aos profissio-
nais que mais se destacaram no

ano. Esta foi a fórmula encontrada pela
diretoria da entidade, na época presi-
dida pelo engenheiro José Augusto
Corsini Monteiro de Barros, para res-
saltar os serviços prestados por estes
profissionais à sociedade. De lá para
cá, a honraria tornou-se tradicional e
ganhou grande importância na cidade,
sendo dedicada àqueles que possuem
carreiras bem-sucedidas e realizaram
obras e trabalhos que sempre visaram
ao bem-estar da comunidade e ao de-
senvolvimento de Ribeirão Preto.

Em 2005, os três Profissionais Home-
nageados do Ano, eleitos pelos direto-
res e conselheiros da AEAARP, são o
engenheiro civil Ricardo Aparecido
Debiagi, o arquiteto Luiz César Barillari
e o engenheiro agrônomo Luiz Augusto
de Almeida Campos. Os critérios
adotados levaram em consideração a
atuação técnica, ética profissional, con-
duta moral e a participação de cada um
deles perante a comunidade.

Para o presidente da entidade, Wil-
son Luiz laguna, os três profissionais
têm carreiras brilhantes e merecem esta
homenagem. “Todos foram arrojados
nas suas empreitadas ao assumir servi-
ços de destaque tecnológico, seja na

O engenheiro civil Ricardo Aparecido Debiagi, o arquiteto Luiz César Barillari e o engenheiro
agrônomo Luiz Augusto de Almeida Campos possuem carreiras bem-sucedidas e sempre
trabalharam em prol da comunidade e do desenvolvimento de Ribeirão Preto

diversificação destes serviços ou em
projetos diferenciados para a arquitetu-
ra. Ricardo Aparecido Debiagi sempre
participou dos assuntos inerentes à
AEAARP, seja como conselheiro ou no
exercício de outra função. Tem muitos
méritos nessa conquista e goza de gran-
de prestígio entre todos os profissio-
nais. Em sua empresa, dá assistência para
grandes obras e pequenos serviços sem-
pre com a mesma presteza e atenção”, diz o
presidente da entidade, que também elo-
giou a carreira de Luiz César Barillari e Luiz
Augusto de Almeida Campos.

“O Barillari já desenvolveu grandes
trabalhos de ponta. Ele foi arrojado ao
criar projetos misturando metais, vi-

dros e madeiras. Por toda sua carreira,
faz jus a esta homenagem. O Duda,
como Luiz Augusto é carinhosamente
conhecido, criou e mantém um labora-
tório de estudo de solo e presta servi-
ços para muitas empresas e pequenos
agricultores, às vezes, até gratuitamen-
te. Seu nome já foi lembrado em outras
ocasiões para esta homenagem. Os três
demonstram um excelente relaciona-
mento com todos os profissionais atu-
antes em Ribeirão Preto e região”, con-
clui Laguna.

Os três profissionais receberam as
homenagens da AEAARP em 9 de de-
zembro, em cerimônia realizada na sede
da entidade.

Arqº Luiz César Barillari Engº Ricardo Ap. Debiagi Agrº Luis Augusto A. Campos
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Ricardo Aparecido Debiagi nas-
ceu em 16 de janeiro de 1954, em
Jaboticabal. Filho de Nelson

John e Maria de Lourdes Debiagi, ca-
sou-se com Aida Maria Prado, com
quem teve os filhos Nelson e Camila.
Em 1977 formou-se na Faculdade de
Engenharia da Fundação Educacional
de Barretos. Durante três anos traba-
lhou na Engetec Fundações, de São
Paulo, depois foi para Recife, onde foi
contratado pela firma Solos Serviços
do Brasil, e, em 1980, mudou-se para
Ribeirão Preto para abrir a empresa
Base Fundações e Infra-estruturas, em
sociedade com o também engenheiro
civil Ângelo Curtarelli.

Nestes quase 25 anos de trabalho
frente à sua empresa, seu currículo
confunde-se com o histórico de rea-
lizações da Base, atualmente admi-
nistrada por ele e seu atual sócio,
Ademir dos Santos. Debiagi foi o res-
ponsável técnico por centenas de
obras de fundações dos mais varia-
dos tipos de edificações. O número
total já ultrapassou a casa de 5 mil

Vocação para engenharia
vem desde criança
Para Ricardo Aparecido Debiagi, a engenharia é essencial para o crescimento do país, e é
preciso lutar pela valorização profissional e o reconhecimento das responsabilidades e da
importância desta área dentro da sociedade

obras, considerando-se desde pe-
quenas fundações de um ou dois
dias de execução até grandes empre-
endimentos, que chegam a deman-
dar dois ou três meses para
finalização.

Painel � Como você recebeu a notí-
cia de que seria um dos Profissio-
nais Homenageados do Ano?

Debiagi – Recebi com muita alegria
e emoção, pois esta homenagem repre-
senta um reconhecimento profissional
sem igual na minha carreira e uma re-
compensa não só para mim, mas tam-
bém para todos que estiveram comigo
nestes 25 anos de trabalho constante
e ininterrupto na Base, compartilhan-
do as alegrias nas vitórias e as triste-
zas nas dificuldades, mas sempre ven-
cendo os desafios. Por isso, quero di-
vidir este prêmio com toda a equipe da
Base Fundações: sócio, engenheiros,
operadores de máquinas, ajudantes,
pessoal de manutenção e pessoal ad-
ministrativo.  Uma parte também per-
tence à minha família: meus pais, que

me prepararam para enfrentar e vencer
as barreiras que a vida nos reserva;
minha esposa, que me ajudou demais,
sempre me incentivando e apoiando; e
meus filhos, que entenderam minha au-
sência em muitas ocasiões e sempre
acreditam no meu trabalho.

Painel � Por que optou pela enge-
nharia?

Debiagi – Foi uma opção espontâ-
nea, uma espécie de dom que já nas-
ceu comigo. Quando criança, construía
estradas, pontes, viadutos e túneis em
miniatura no quintal da casa onde mo-
rávamos, em Jaboticabal, para brincar
com caminhões e tratores de brinque-
do. Já na adolescência, desenhava es-
tantes, móveis e pequenas plantas de
casas; gostava e tinha muita facilida-
de para aprender matemática, geome-
tria e desenho técnico; daí a fazer en-
genharia civil foi uma seqüência na-
tural.

Painel � O que mudou na engenha-
ria desde a época que você se for-
mou?

A família do engenheiro: a esposa, Aida Maria Prado; a filha, Camila; Debiagi; o filho, Nelson Neto; e os pais, Maria de
Lourdes e Nelson John, já falecido (foto esq.). Debiagi durante obra de estacas escavadas para residência (foto dir.)

RICARDO APARECIDO DEBIAGI
Fotos: Arquivo pessoal
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Debiagi – Na minha época não falta-
vam empregos para os recém-forma-
dos, e a engenharia civil, que é minha
área, era mais valorizada e respeitada.
Hoje, contrapondo-se ao avanço
tecnológico que tivemos em termos de
novos métodos construtivos e equi-
pamentos mais modernos e eficientes,
o elemento humano, como engenhei-
ros, mestres-de-obras e operadores de
máquinas, perdeu muito em importân-
cia, remuneração e reconhecimento.

Painel � Na sua opinião, o que a en-
genharia representa para o país?

Debiagi– A engenharia, em todas as
suas especializações, é essencial e fun-
damental para o crescimento do país.
Em qualquer área de atividade, ela está
presente em todos os níveis. Por isso,
precisamos urgentemente lutar pela
volta da valorização profissional que
tínhamos no passado e pelo reconhe-
cimento das nossas responsabilidades
e da importância do nosso trabalho
dentro da sociedade.

Painel � Qual a importância da
AEAARP para Ribeirão Preto?

Debiagi – A AEAARP está se tornan-
do cada vez mais importante para Ribei-
rão Preto à medida que vem aumentan-
do sua participação em comitês e con-
selhos, como o Comdema, o Comur, Ba-
cia do Pardo e Crea, para debater e apre-
sentar sugestões de interesse dos as-
sociados e da população em geral. A

próxima meta da
AEAARP, na minha
opinião, é atingir a au-
tonomia necessária
para apresentar as so-
luções técnicas dos
problemas que afligem
a cidade, como enchen-
tes, zoneamento e mo-
biliário urbano, circula-
ção de veículos, trans-
porte coletivo e muitos
outros; assumir a res-
ponsabilidade sobre estes projetos; lu-
tar pela sua aprovação e fiscalizar a im-
plantação e execução ao longo do tem-
po necessário, independentemente das
mudanças de cargos nos poderes
legislativo e executivo. Outra sugestão
seria a de se criar um departamento de
análise e aprovação de projetos, com
apoio do Crea e seguindo as diretrizes
do futuro Plano Diretor do Município,
que deveria ter também a nossa partici-
pação efetiva e conclusiva. Este Plano
tem que ser aprovado até outubro de
2006, atendendo à lei federal n.º 10.257/
2001, e será um grande instrumento de
gestão e administração do patrimônio
público, definindo a melhor forma de se
ocupar cada área dentro de um municí-
pio, com normas e restrições, preservan-
do-se o meio ambiente. Com isso, a
AEAARP estaria realmente assumindo
sua parte técnica perante a comunidade
e defendendo os interesses profissio-

nais de mais de 3 mil associados; aju-
dando e desonerando a Prefeitura, que,
diminuindo custos, poderia investir nas
obras prioritárias que a cidade precisa,
gerando empregos e resolvendo as
questões sociais.

Painel � Qual o conselho que você
dá para quem está se formando em
engenharia ou pensa emcursar esta
área?

Debiagi – Quem está se formando ou
pensando em cursar engenharia terá um
papel fundamental na retomada do re-
conhecimento profissional de que falei
anteriormente. A vocês caberá a tarefa
de construir as grandes obras de infra-
estrutura que o Brasil precisa e terá que
realizar nas próximas décadas. Vocês
serão muito procurados e valorizados,
pois o número de formandos diminuiu
muito nos últimos anos. Por isso, sejam
profissionais dedicados, éticos e cons-
cientes da importância do seu trabalho.

O engenheiro acompanhado das equipes técnica e
administrativa de sua empresa

Recém-formado, Debiagi enfrentou o 1º desafio da carreira,
em 1978, ao lado do amigo e hoje sócio, Ademir dos
Santos, ao comandar a construção de duas pontes de
madeira provisórias, com estacas de eucalipto de 20m de
comprimento, em Navegantes (SC)
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Painel � Como você analisa o mer-
cado deRibeirão Preto no campoda
engenharia?

Debiagi – Atualmente, em Ribeirão
Preto e região, o mercado está com fal-
ta de obras, reflexo da crise pela qual
passa a construção civil, um dos seto-
res que mais emprega no país, esque-
cida e emperrada pela política econô-
mica do governo, que prioriza o setor
financeiro e especulativo em detrimen-
to do setor produtivo. Mas isso tudo
deve mudar em breve, podem acredi-
tar. Não há mais espaço para essa polí-
tica de juros altos. Precisamos crescer,
realizando investimentos na produção
para gerar empregos e conseguir uma
melhor distribuição de renda.

Painel �Profissionalmente, háalgum
sonho que pretende realizar?

Debiagi – Depois deste prêmio, sin-
to-me realizado profissionalmente; mas
ao mesmo tempo estimulado a conti-
nuar enfrentando e vencendo novos
desafios, acreditando sempre que o
trabalho sério, a dedicação e a persis-
tência nas minhas convicções vencem
qualquer obstáculo. Por isso, não que-
ro ter mais algum grande sonho; quero
ter vários pequenos sonhos, que se
formam no dia-a-dia, de acordo com as
dificuldades ou facilidades encontra-
das. Vou procurar realizá-los um a um,
dentro das minhas possibilidades.

Painel � O que o deixa mais irritado
nesta profissão?

Debiagi – Com certeza é a desvalori-
zação do nosso trabalho como enge-
nheiro, quando profissionais de outras

áreas querem executar o
que faz parte de nossas
atribuições, dizendo que
já fizeram antes e não ti-
veram problema algum.
Quando não têm proble-
mas, que dificilmente con-
fessam, ficam, no mínimo,
com uma obra malfeita e
cheia de vícios construti-
vos. Não podemos mais
aceitar esse tipo de si-
tuação.

Painel � Se você pudes-
se mudar algo na cida-
de, em sua área, o que
mudaria?

Debiagi – Pode ser uma
grande utopia, mas mudaria o concei-
to de administração pública. Os pro-
blemas da cidade que demandam solu-
ções técnicas definitivas e duradou-
ras deveriam ser tratados por integran-
tes de associações de classes como a
AEAARP, no tocante à engenharia,
arquitetura e agronomia. A Prefeitura
deveria ter sua administração
profissionalizada, como uma empresa
privada, tendo que gerar receita sufici-
ente para cobrir seus gastos com pes-
soal e manutenção, produzindo supe-
rávit para investir em obras de sanea-
mento, educação e saúde. O prefeito
seria o presidente desta empresa, cujos
acionistas principais seriam todos os
moradores da cidade que pagam os
impostos municipais. Eles teriam de ser

informados de todos os atos pratica-
dos e receberiam uma prestação de
contas mensal detalhada e transpa-
rente.

Painel � Como você analisa a res-
ponsabilidadesocial da engenharia?

Debiagi – A responsabilidade social
da engenharia é enorme, uma vez que
está inserida no cotidiano de todos
nós, desde o nosso nascimento. No
trabalho, no lazer, na saúde, na educa-
ção, em qualquer atividade do homem,
como já disse. Diante disso, nós, en-
genheiros, devemos nos orgulhar de
nossa profissão e continuar nosso tra-
balho técnico e social com muito afin-
co e dedicação.

Painel � Quais são suas principais
conquistas profissionais?

Debiagi – A principal e sem dúvida a
mais importante conquista profissio-
nal é o recebimento deste prêmio da
AEAARP, que, para mim, simboliza e
engloba todas as conquistas dos meus
28 anos de carreira. Agradeço sincera-
mente a todos os colegas membros da
Diretoria Executiva e do Conselho
Deliberativo da Associação por esta
indicação e premiação. Sinto-me hon-
rado e lisonjeado e quero homenagear
e parabenizar a todos os engenheiros
e arquitetos, neste nosso dia, 11 de
dezembro. Parabéns também ao arqui-
teto Barilari e ao engenheiro agrôno-
mo Luiz Augusto, dignos homenagea-
dos nas outras duas categorias.

O engenheiro ao lado da equipe de obras da Base, durante a 6ª Copa
Sinduscon de Futebol, realizada neste ano

Debiagi acompanha execução de estacões para viaduto
rodoviário
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LUIZ CÉSAR BARILLARI

Luiz César Barillari nasceu em 9
de agosto de 1951, em Ribeirão
Preto, e o gosto pela arquitetura

se manifestou quando ainda era crian-
ça, pois gostava muito de desenhar.
Filho de Romeu e Carmen Lídia
Barillari, é casado com Antônia
Aparecida Ubida Barillari, com quem
tem duas filhas: Carmen Lydia e
Fabiana. Formou-se em arquitetura, em
1978, na PUC Campinas, e fez pós-gra-
duação na USP São Carlos.

Profissionalmente, participou de di-
versos fóruns, congressos e cursos e
esteve em vários países pesquisando
empreendimentos comerciais e
institucionais. Já esteve nos Estados
Unidos (pesquisando shoppings
temáticos e outlet centers), Canadá
(unidades de internação de jovens in-
fratores), França (La Villet, arquitetura
e estrutura metálica), Itália (Bologna,
SAE DUE - Feira Internacional da
Construção), Espanha (Barcelona –
Vila Olímpica – arquitetura e estrutura
metálica) e Inglaterra (novos bairros
comerciais / arquitetura do Lloyd’s
Bank). Antes de iniciar sua carreira
profissional, estagiou em empresas de
São Paulo (Paulo Mendes da Rocha),

Campinas (Vertical Incorporações) e
Ribeirão Preto. Atualmente, é proprie-
tário do escritório Barillari Arquitetu-
ra e Planejamento.

Dentre seus projetos, destacam-se
a residência de aço, na Quinta da Al-
vorada, no início da década de 80; a
Estação de Tratamento de Esgoto/
Ambient e os edifícios Sul América
Seguros, da Unip e do Colégio Objeti-
vo, todos em Ribeirão Preto. O primei-
ro foi construído em 1996 e 1997 e é
inteiramente informatizado. Tudo é
controlado por computadores, como
o sistema de iluminação, irrigação dos
jardins, ar condicionado, segurança e
fluxo de elevadores. O prédio da Unip
foi construído em 1998, em apenas três
meses e meio, prazo exigido
pelo cliente. Para isso, o ar-
quiteto optou por um siste-
ma construtivo que propici-
asse rápida execução.
Barillari adotou uma combi-
nação de estrutura metálica
e concreto protendido. Já o
prédio do Objetivo, conclu-
ído e 2002, anexo à Unip, se-
gue o mesmo modelo da uni-
versidade. A rapidez da obra

solicitada pelo cliente foi uma das ra-
zões para a adoção de estrutura metáli-
ca, mesclada, neste caso, com estrutura
convencional em concreto armado.

Em 1990, Barillari e Antônio Carlos
Sant’ Anna Júnior venceram o Con-
curso Estadual de Anteprojeto do Cen-
tro de Convenções Municipal de Ri-
beirão Preto (com área de 7 mil m2),
que ainda não foi implantado, organi-
zado pela Coderp e IAB-SP, núcleo
Ribeirão Preto. Os dois profissionais
foram premiados pelo júri oficial do
IAB-SP.

Na AEAARP, Barillari exerceu a vice-
presidência de arquitetura, entre 1998
e 2000. Entre suas atividades
classistas, também foi primeiro tesou-

Paixão pela arquitetura
despertada ainda na infância
Luiz César Barillari sonha em realizar alguns projetos em Ribeirão Preto, pede mais união da
classe profissional e acredita que a AEAARP ainda tem muito potencial para ser explorado

O arquiteto em Londres, em uma de suas várias viagens
pesquisando empreendimentos comerciais

Barillari, sua mulher, Tânia (à esq.), e as filhas Carmen
Lydia e Fabiana (à dir.)

Casa de aço projetada pelo arquiteto na década de 80

Fotos: Arquivo pessoal
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reiro do IAB (Instituto de Arquitetos
do Brasil), núcleo de Ribeirão Preto, e
primeiro secretário da AREA-RP (As-
sociação Regional de Escritórios de
Arquitetura de Ribeirão Preto).
Barillari ainda foi professor da Unaerp,
professor e chefe de departamento do
Centro Universitário Moura Lacerda e
coordenador do curso de Arquitetura
e Urbanismo da Unip, até 1998.

Painel � Como você re-
cebeu a notícia de que
seria um dos Profissio-
nais Homenageados do
Ano?

Barillari –  Recebi a no-
tícia como um simples
aprendiz, aliás, um eterno
aprendiz.

Painel � Por que optou
pela arquitetura?

Barillari –  Desde crian-
ça sempre desenhei e gostava de mú-
sica e literatura. Cursei Ciências Soci-
ais e Artes Plásticas antes de Arquite-
tura, que são disciplinas que influen-
ciam e compõem o campo da arquite-
tura e urbanismo.

Painel � O que mudou na arquitetu-
ra desde a época que você se for-
mou?

Barillari – Alteraram-se conceitos
e escolas: Movimento Moderno, Re-
gionalismo, Pós-Modernismo,
Desconstrutivismo, Minimalismo. Sur-
giram novas tecnologias e novos te-
mas de projeto.

Painel � Na sua opinião, o que a ar-
quitetura representa para o país?

Barillari – Representa uma dimen-
são não totalmente percebida pela po-
pulação, pois abrange desde a mora-
dia, o bairro e a cidade. Representa o
meio urbano caótico e desigual em que
vivemos. Representa a materialização
e a expressão do maior desnível social
da América do Sul, por meio da obser-

vação das configurações de nossas
cidades. A segregação social pela se-
gregação espacial, na simples leitura
urbana das localizações opostas entre
bairros populares e de alta classe.

Painel � Você participa das ativida-
des promovidas pela AEAARP?

Barillari –  Participo e já fui vice-
presidente de arquitetura na gestão do
Hélcio Elias Filho, entre 1998 e 2000.

Painel � Qual a importância da
AEAARP para Ribeirão Preto?

Barillari – A importância da
AEAARP depende dela mesma, de

suas iniciativas mais amplas, que pos-
sam interferir efetivamente no desen-
volvimento urbano sadio de nossa ci-
dade. Ela é importante em função des-
te potencial que representa e que ain-
da não foi totalmente explorado.

Painel �Qual oconselhoquevocêdá
para quem está se formando em ar-
quitetura ou pensa em cursar esta
área?

Barillari –  Lucio Costa, pouco antes
de falecer, disse aos recém-formados: “Mu-
dem de profissão”. Eu, com toda humilda-
de, diante daquele mestre, sugeriria ape-
nas que houvesse maior união e menos
estrelismo na classe profissional.

Painel � Como você analisa o mer-
cado deRibeirão Preto no campoda
arquitetura?

Barillari – O mercado é conse-qüência
direta de fatores como demanda (que é
cíclica), do relacionamento e capacidade
profissional (que é variável) e da compati-
bilidade entre expectativa do cliente e pro-

Barillari ao lado dos amigos e arquitetos Eduardo Figueiredo e Manoel Garcia Filho, na praça San Telmo, em Buenos Aires, durante um
Congresso de Arquitetura, na década de 90 (foto esq.). O arquiteto em Paris, também em uma viagem de pesquisa (foto dir.)

OprédiodaUnip,projetadopeloarquiteto, foi construídoem1998,emapenas trêsmesesemeio
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dução do arquiteto (que são culturais).

Painel � Quais são suas principais
conquistas profissionais?

Barillari – Considero a realização fa-
miliar mais importante do que a realiza-
ção profissional. Para o índio e para o
artista (e a arquitetura é fundamental-
mente arte), não existe dicotomia entre
trabalho e lazer. Caçar e pescar são, si-
multaneamente, lazer e trabalho (sobre-
vivência). Pintar um quadro, ou imagi-
nar uma obra, também. E todos nossos
filhos deverão ser igualmente belos.

Painel �Profissionalmente, háalgum
sonho que pretende realizar?

Barillari – Revitalização do centro

de Ribeirão Preto, criação de Parques
Temáticos, a “Creche-Interior” ao in-
vés da Casa Interior, e muito mais.

Painel � O que o deixa mais irritado
nesta profissão?

Barillari –  A falta de união da clas-
se, que reflete desde a ausência de tabe-
la clara de honorários até a falta de crité-
rios de apresentação e detalhamento de
projetos. A prostituição profissional, na
qual o valor do projeto fica embutido em
reservas técnicas ou propinas em geral.
A formação profissional, que em alguns
casos privilegia a quantidade em detri-
mento da qualidade. Os “decorativismos”
em inúmeras exposições, em detrimento do

caráter social e tecnológico da arquitetura,
que deveriam priorizar projetos urbanos e
de edificações mais complexas em vez de
ambientes decorados, e que vêm transfor-
mando o arquiteto exclusivamente em
decorador.

Painel � Se vocêpudessemudar algona
cidade, emsua área, o quemudaria?

Barillari – A cidade é um somatório de
bairros, e se fizermos intervenções urbanas
pontuais conseguiremos criar um meio urba-
no e qualidade de vida melhores para a popu-
lação. Estas intervenções referem-se a
arborizações, recuperações de praças e jar-
dins, revitalizações de centros históricos, di-
minuição da poluição visual e criação de par-
ques temáticos, dando outras opções de lazer,
além dos shoppings, e muito mais.

Painel � Como você analisa a res-
ponsabilidade social da arquitetura?

Barillari – Sua responsabilidade não se
restringe apenas à sobrevivência e ao desta-
que profissional, mas à sua participação em
entidades de classe e movimentos efetivos
que alterem a cidade como “locus” do nosso
trabalho, de forma séria e comprometida com
toda a população. A rua é uma extensão da
casa, portanto, problemas urbanos, tais como
sistema viário caótico, áreas verdes insufici-
entes, acústica urbana ruidosa e lazer urbano
escasso, também dizem respeito a todos nós.

O prédio do Colégio Objetivo, outra obra de Barillari, foi concluído em 2002

Barillari em seu primeiro escritório de
arquitetura, na década de 80, em Ribeirão Preto

Edifício Sul América Seguros, elaborado pelo arquiteto, é um dos
mais modernos de Ribeirão Preto
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LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA CAMPOS

Nascido em 8 de junho de 1954,
em Ribeirão Preto, o engenhei-
ro agrônomo Luiz Augusto de

Almeida Campos, conhecido como
Duda, sempre foi fascinado pela agro-
nomia desde sua infância, pois seus
familiares já atuavam nas áreas de agri-
cultura e pecuária em Goiás. Casado
com a farmacêutica bioquímica Regina
Helena, é pai de Marina e Victor.

Duda formou-se em 1978, na Facul-
dade de Ciências Agrárias e Veterinári-
as da Unesp, em Jaboticabal. Durante
todo o curso estagiou em experimen-
tação agrícola nas empresas Ciba
Geigy, Stauffer, Hokko, Monsanto e no
departamento de entomologia da uni-
versidade. Logo depois de formado,
iniciou sua carreira na Union-Carbide
e, em 1980, transferiu-se para a Du Pont
do Brasil, onde trabalhou por dez anos
nas áreas de citrus, cana-de-açúcar e
café.

Em 1979 fundou a Ribersolo, labora-
tório de análises de solo e foliar, que
se tornou um dos maiores do setor,

Fascínio pela agronomia está
na genética familiar
Para o engenheiro agrônomo Luiz Augusto de Almeida Campos, sua área tem fundamental
importância para o Brasil, mas ainda há o descaso do governo em relação às instituições de
pesquisa agropecuária do país

especializado em análises agrícolas,
utilizando tecnologia de ponta. Duda
também trabalha como consultor em
nutrição de plantas na cultura de citrus.
Paralelamente, também é cafeicultor, há
25 anos, no sul de Minas Gerais.

Fora do ambiente profissional, Duda
participa ativamente de entidades so-
ciais e beneficentes, joga basquete,
esporte que praticou assiduamente du-
rante dez anos, defendendo Ribeirão
Preto em diversos torneios pelo Esta-
do, e gosta de andar a cavalo.

Painel � Como você recebeu a notí-
cia de que seria um dos Profissio-
nais Homenageados do Ano?

Duda – A princípio, com surpresa,
pois na minha área temos grandes pro-
fissionais, do mais alto gabarito. Pos-
teriormente, fiquei muito contente, pois
verifiquei que um trabalho sério de
muitos anos está sendo recompen-
sado.

Painel � Por que optou pela agrono-
mia?

Duda –Sempre tive um fascínio pela
agronomia. Meus parentes paternos
também me influenciaram, pois atuam
nas áreas de agricultura e pecuária em
Goiás. Mas a grande influência mes-
mo veio de um tio, o engenheiro agrô-
nomo Durval Ferreira, pelo qual tenho
muito carinho, pois tivemos uma gran-
de convivência durante minha infância.

Painel �O quemudou na agronomia
desde a época que você se formou?

Duda –Nos últimos anos, a agrono-
mia, como a maioria das outras profis-
sões, precisou partir para o campo das
especializações. Quando me formei, o
profissional saía da universidade com
uma ampla gama de informações gene-
ralizadas. Hoje, com o avanço da pes-
quisa e da tecnologia, há a necessida-
de de você se especializar em uma de-
terminada área, pois não há como ter
domínio de todas as informações.

Painel �Nasuaopinião, oqueaagro-
nomia representa para o país?

Duda –A agronomia tem fundamen-

Duda no escritório de seu laboratório, fundado há 26 anos (Foto esq.) . O engenheiro, o filho Victor, a esposa Regina e a filha
Marina (foto dir.)
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tal importância para o Brasil. Por meio
de diversos órgãos de pesquisas, con-
seguimos viabilizar áreas muito gran-
des de terra, tornando o Brasil um dos
maiores exportadores agropecuários
do mundo. Durante os últimos anos, a
nossa produção agropecuária foi fun-
damental na balança comercial do país.

Painel � Você participa das ativida-
des promovidas pela AEAARP?

Duda –Participo sempre que possí-
vel. Considero de muita importância
esses eventos, pois colaboram para
que haja maior interação entre os pro-
fissionais. As minhas visitas ao cam-
po dificultam um pouco a minha pre-
sença na Associação, mas sempre pro-
curo conciliar para que eu possa estar
participando dos diversos eventos.

Painel � Qual a importância da
AEAARP para Ribeirão Preto?

Duda –A AEAARP tem uma enorme
representatividade em todas as áreas
em que atua. Participa ativamente de
decisões que beneficiam toda a comu-

nidade e serve de veículo de divulga-
ção de acontecimentos importantes em
diversas áreas.

Painel � Qual o conselho que você
dá para quem está se formando em
agronomia ou pensa em cursar esta
área?

Duda –Para quem vai se dedicar a
esta área é importante que goste do
que está fazendo e não se limite a tra-
balhar numa microrregião. O Brasil é
muito grande, e novas fronteiras agrí-
colas necessitam de profissionais de
agronomia.

Painel � Como você analisa o mer-
cado deRibeirão Preto no campoda
agronomia?

Duda – Acredito que, como na gran-
de maioria das profissões, todo o Es-
tado de São Paulo encontra-se com
excesso de profissionais. Mesmo Ri-
beirão Preto sendo uma região voltada
para a agricultura, e com muitas usi-
nas, pode haver a necessidade de se
migrar para outras fronteiras agrícolas.

Painel � Quais são suas principais
conquistas profissionais?

Duda –Iniciei minhas atividades na
Union-Carbide e, posteriormente, na
Du Pont do Brasil, época que me foi
muito útil, tanto na aprendizagem pro-
fissional, como em contatos e amigos
que conquistei. Sou fundador da
Ribersolo, laboratório de análise de
solo e foliar, que atua há 26 anos na
área de análises agrícolas e se tornou
um dos principais laboratórios desta
área no país. Divido a responsabilida-
de com minha esposa, Regina, farma-
cêutica bioquímica, responsável por
toda parte química das análises no la-
boratório. Também atuo como consul-
tor técnico em nutrição de plantas, na
área de citricultura, há 15 anos, e como
proprietário rural, na área de cafeicul-
tura, há 20 anos.

Painel �Profissionalmente, háalgum
sonho que pretende realizar?

Duda –Tenho um carinho muito es-
pecial pelo meu laboratório. Meu sonho

Andar a cavalo é uma das paixões do engenheiro agrônomo
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LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA CAMPOS

CÁLCULO ESTRUTURAL

CHAPINI
Fone: (16) 3623-7663

Fax: 3623-7431

sempre foi e continua sendo vê-lo cres-
cer, expandindo suas análises e, com
isso, estar, cada vez mais, atendendo a
todas as necessidades da agropecuária.
Como um sonho maior, espero ver o dia
em que o Brasil se conscientize de que o
seu futuro está na agropecuária,
priorizando os investimentos do país

para esta área, e com isso, valorizando
os profissionais que se dedicam a ela.

Painel � O que o deixa mais irritado
nesta profissão?

Duda –O descaso do governo em
relação às instituições de pesquisa
agropecuária de nosso país. Estas pes-

Os irmãos de Duda, Antônio Carlos, Ana Cristina e José Eduardo (da esq. p/ a dir.), e
seus pais, Leone e Edna

quisas colocaram o Brasil como um
dos maiores produtores agrícolas do
mundo.

Painel � Se você pudesse mudar
algo na cidade, em sua área, o que
mudaria?

Duda – Maior arborização, o que
pode ser feito perfeitamente, pois te-
mos excelentes profissionais nesta
área, que poderiam assessorar o po-
der público.

Painel � Como você analisa a res-
ponsabilidade social da agronomia?

Duda – Por meio da pesquisa
agropecuária conseguimos aumentar
a produtividade de diversas culturas,
tornando maior a oferta de produtos e
melhorando o seu preço para a popu-
lação. Além disso, vários produtos,
que antes eram importados, podem ser
produzidos em grande quantidade no
Brasil, com qualidade, às vezes, me-
lhor do que a dos importados. Um dos
problemas a ser enfrentado no futuro
pode ser a falta de alimentos, e a agro-
nomia assume um papel primordial para
a humanidade.
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Os arquitetos de Ribeirão Preto
expuseram trabalhos que repre-
sentam suas idéias e reflexões

sobre “Viver na Cidade – Realidade,
Arquitetura, Utopia”, tema proposto
pelo IAB (Instituto de Arquitetos do
Brasil – departamento São Paulo), na
6ª Bienal Internacional de Arquitetura
e Design de São Paulo. A exposição foi
inaugurada em 22 de outubro e foi até
11 de dezembro, no Pavilhão da Bienal,
no Parque Ibirapuera. Participaram do
evento 82 profissionais e ONGs da ci-
dade.

Estas bienais têm participado da his-
tória da consolidação da profissão do
arquiteto e da direção dos caminhos
da arquitetura brasileira. As exposições
se inserem dentro deste processo de
divulgação da produção arquitetônica
como a mais importante mostra das re-
alizações dos arquitetos brasileiros e
internacionais no país. Também estão

preocupadas em proporcionar uma
melhor compreensão da arquitetura
pelo grande público.

A Sala Ribeirão Preto busca revelar
as percepções sobre as formas de viver
na cidade, por meio de representações
das experiências urbanas e da vida cole-
tiva expressas por seus habitantes - ar-
quitetos, profissionais interessados na
cidade, artistas e poetas, estudantes, re-
presentantes de instituições publicas e
organizações sociais - nas mais diver-
sas linguagens. Essas percepções e re-
flexões sobre a cidade constroem, na for-
ma de tramas e camadas sobrepostas, a
dimensão do imaginário e da utopia ur-
bana, e definem, tanto estética como po-
liticamente, a síntese da cultura local.

A instalação ocupa uma área de 50
m² e está resolvida como uma estrutu-
ra coletiva modular, conformada por
participações individuais e contribui-
ções de grupos. A organização do tra-

BIENAL DE ARQUITETURA

Arquitetos de Ribeirão Preto
expõem trabalhos em São Paulo
Obras fizeram parte da 6ª Bienal Internacional de Arquitetura e Design, realizada de 22 de

outubro a 11 de dezembro, no Parque do Ibirapuera

Trabalhos expostos por profissionais de Ribeirão Preto na
6ª Bienal Internacional de Arquitetura e Design

balho estimula o exercício de reflexão e
proposições sobre arquitetura e urba-
nismo entre os arquitetos e outros seg-
mentos da sociedade de Ribeirão Pre-
to e possibilita o diálogo entre o deba-
te local e as experiências de outras re-
giões do Brasil e estrangeiras.

A participação de Ribeirão Preto na
bienal teve organização geral do IAB-
Núcleo Ribeirão Preto e contou com a
colaboração fundamental da AEAARP
e da Coderp (Companhia de Desenvol-
vimento de Ribeirão Preto). A exposi-
ção também teve o apoio institucional
da Prefeitura de Ribeirão Preto e da
Secretaria Municipal da Cultura.

Estes trabalhos serão expostos em
Ribeirão Preto em 2006, com uma pro-
gramação ampliada que prevê seminári-
os, exposições e debates sobre a pro-
dução arquitetônica e urbanística local,
englobando as atividades comemorati-
vas aos 150 anos da cidade.
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

Aprovada em 10 de julho de 2001,
a Lei 10.257, conhecida como
Estatuto das Cidades, regula-

menta os artigos 182 e 183 da Consti-
tuição Federal e define o prazo final
para a conclusão ou revisão dos Pla-
nos Diretores dos municípios enqua-
drados pela lei.

Vale ressaltar que o Estatuto das
Cidades é, em nossa concepção, um
verdadeiro marco entre as gerações
de Planos Diretores, estabelecendo
o que poderíamos chamar de Planos

Diretores de terceira
geração.

Os primeiros exercí-
cios de Planos Direto-
res que nosso país
ensaiou basearam-se
em modelos importa-
dos, elaborados para
visar à recuperação
de regiões devastadas
por conflitos bélicos.
Convenhamos, inade-
quados para a nossa
realidade.

Depois, surgiram
aqueles visando a
cumprir formalidades
e obter acesso a fi-

nanciamentos para os municípios, pois
era uma exigência de instâncias supe-
riores de governo.

Por fim, a introdução da variável
participativa, por meio do Estatuto das
Cidades, nos inicia nesta novíssima
geração de Planos Diretores. Para isso,
uma mudança de mentalidade e atitu-
de da própria sociedade e de suas en-
tidades representativas se faz neces-
sária, o que, admitamos vem ocorren-
do ao longo dos últimos anos.

A esta altura, você deve estar se
perguntando “E o planejamento rural
com isso? Calma, já explico”. Em junho
deste ano houve, na AEAARP, numa
iniciativa conjunta com o Núcleo Exe-
cutivo Estadual do Plano Diretor

Participativo – parceria, no Estado de
São Paulo, entre o CREA-SP e cerca
de 40 entidades da sociedade civil
organizada – dois eventos: Seminá-
rio de Sensibilização e Oficina de
Capacitação sobre o Plano Diretor
Participativo, constituindo-se na 3ª
etapa destes eventos, prevista para
ocorrer em 17 municípios-pólo do Es-
tado. Na ocasião tinham acontecido
as etapas de Bauru e Sorocaba, nes-
ta ordem, sem que este tema tivesse
sido tratado.

Discutindo o assunto no Grupo de
Trabalho de Agricultura do CREA-SP,
do qual faço parte, e que já havia sido
formado para discutir o tema Plano Di-
retor Rural para o desenvolvimento in-
tegrado do município, recebi uma soli-
citação do coordenador deste grupo,
engº agrº Levi P. Montebelo, para rea-
lizar uma participação tratando do tema
na etapa de Ribeirão Preto. Esta inicia-
tiva teve o pleno apoio do então presi-
dente da AEAARP, engº agrº Genésio
Abadio de Paula e Silva, também parti-
cipante do mencionado Grupo de Tra-
balho. Este apoio vem sendo garanti-
do pelo atual presidente, engº civil
Wilson Luiz Laguna.

O grande objetivo é a melhoria da
qualidade de vida. Acreditamos que a
área rural é de imprescindível impor-
tância neste contexto. Num segundo
momento, a oportunidade de levar a
AEAARP a ter papel importante neste
processo, atitude participativa que
sempre procurou ter como entidade de
classe.

Desta forma, engajei-me em um
processo que já dura cinco meses, de-
vendo se estender até o primeiro tri-
mestre de 2006, tendo levado estas dis-
cussões a localidades como Campinas,
São José dos Campos, Santos,
Barretos, São José do Rio Preto,
Ubatuba, Caraguatatuba, Itapevi,
Avaré, Assis, Registro, Piracicaba,
Itapeva, Araçatuba, Franca. Em 2006,
há a previsão de atingir outras cidades
como Fernandópolis, Presidente Pru-
dente, Suzano, Araraquara, São

Manoel, Limeira, Jaú, Lorena, Guarujá,
Bragança Paulista, São Vicente,
Pirassununga, Itu e Águas de São
Pedro.

Em cada uma destas localidades tem
sido formado, a exemplo de nossa ci-
dade, um subnúcleo ou um núcleo re-
gional, determinado pela extensão
territorial da região a ser cuidada, para
dar continuidade ao comprometimen-
to dos diversos segmentos da socie-
dade civil regional no processo de ela-
boração conjunto com o município
(executivo e legislativo), acompanha-
mento das audiências públicas e apro-
vação, monitoramento e à tomada de
medidas necessárias para a condução
deste grande pacto social que é o Pla-
no Diretor Participativo.

Bem, mas e o Rural com isso? Tra-
dicionalmente, entendo que o hábi-
to de planejar não é um dos pontos
fortes de nossa cultura nacional e,
particularmente, do setor rural. Ape-
sar da pujança, nos últimos anos,
quanto à participação na economia
nacional, há muitos questiona-
mentos como, por exemplo, se este
crescimento não estaria acontecen-
do à custa de excessiva utilização
dos recursos naturais. Os recentes
episódios ocorridos com nossa pe-
cuária bovina, relacionados à sa-
nidade animal, são obras do acaso
ou terrorismo biológico, com objeti-
vo econômico ou reflexo de proble-
mas estruturais sérios, para quem,
como nós, conquistamos importan-
te espaço exportador no mercado de
carne mundial?

Estão alinhados com nossas neces-
sidades presentes e futuras o modelo
de pesquisa, bem como os investimen-
tos estimados neste setor? A agrega-
ção de valor aos nossos produtos de
exportação do setor primário, bem
como o esforço articulador externo do
país visando a este objetivo são ade-
quados? E o atual modelo da
agroindústria, é adequado às necessi-
dades do setor ou é muito
concentrador? Neste caso, qual o ca-

A vez do planejamento rural no
desenvolvimento integrado do
município

Paulo Peixoto participou
de várias reuniões sobre
Plano Diretor em todo o
Estado
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minho a seguir?
São exatamente estas complexas

questões que exigirão muita reflexão,
planejamento, vontade política e recur-
sos. Elas não vêm recebendo quase
nenhuma atenção. Por falar em aten-
ção, esta é uma das questões mais re-
levantes e que precisa ser percebida
pelo setor rural brasileiro, pois vem sen-
do um dos pontos em que mais “bato”
nesta minha participação nos locais por
onde tenho andado. Esta é a oportuni-
dade para se levantar no âmbito dos
quase 1.700 municípios obrigados a
apresentar ou revisar seus planos di-
retores.

Este é o momento da grande
simbiose entre as zonas urbana e rural
na busca pela qualidade de vida que
tanto almejamos. Este é o grande mo-
mento político, em alguns casos pro-
piciado até mesmo pela pressão do tem-
po que resta para concluir e apresen-
tar esta exigência.

Enquanto o meio rural tem cerca de
95% do território para cuidar, possui
uma representatividade política de
apenas 5% a 10% (em votos). Por isso,
este apoio político tem, obrigatoriamen-
te, de ser repassado pela população
urbana nas questões socio-econômi-
cas, de política agrícola e desenvolvi-
mento sustentável para que abrevie-
mos nossa busca pelo desenvolvimen-
to econômico com inserção social e
equilíbrio ambiental.

Este é o momento para evidenciar
necessidades, como mais atenção à
pesquisa e extensão rural; agregação
de valor para uma maior
sustentabilidade econômica nas pro-
priedades; diversificação de cultivos;

adequação ambiental de propriedades,
com alternativas de suporte ao produ-
tor para não se cometer injustiças,
como, por exemplo, a esperada solu-
ção unilateral da recomposição das ma-
tas ciliares que “privatiza o custo e so-
cializa o benefício”; zoneamento eco-
lógico econômico; uso e conservação
dos solos; segurança no meio rural;
crescimento desordenado das cidades
sobre o meio rural; localização de lixões
– aterros sanitários bem como o des-
carte de lixo no meio rural; além de inú-
meras outras questões que também
tornam o plano diretor participativo um
direito do heróico morador da zona ru-
ral, que me arrisco a dizer, raramente é
ouvido pelos poderes constituídos, já
que a representatividade política, tida

por alguns como eficiente – a chama-
da bancada rural, representa mesmo
mais cadeias produtivas que o setor
rural como um todo. Este é o momento
e estamos tentando fazer nossa parte.

Monteiro Lobato já dizia que “no iní-
cio tudo parece sonho”. B. Franklin,
no século XVII, também falava que “se
destruírem as cidades e preservarem
os campos, estas ressurgirão. Entre-
tanto, caso sejam os campos
destruídos as cidades perecerão”

Façamos todos nossa parte. Mesmo
que no início pareça um sonho.

Evento em Assis reuniu diversos profissionais, que debateram o tema exaustivamente

Eng. Agr. Paulo P. Peixoto

Diretor de Engenharia de Meio Ambiente,
Gestão Ambiental e Afins da AEAARP
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Miriam Aparecida Geraldi engenheira civil

Domingos Ragazzi engenheiro agrônomo

Leandro Fiacadori Salata estudante de eng. civil

Novos associados
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Curso de dança de salão
A AEAARP está oferecendo curso de dan-

ça de salão, sob a orientação da professora
Adriana. O curso objetiva a desinibição,
descontração corporal, estimulação rítmica
e o aprendizado técnico de diversos estilos
de dança como samba, xote, forró, foxtrot,
sertanejo, country, mambo e valsa. Além dis-
so, possibilita o aumento da resistência físi-
ca, queima de calorias e diminuição do
estresse. As aulas acontecem às quartas-fei-
ras, das 20h às 22h. Mais informações po-
dem ser obtidas com Solange, pelo telefone
2102-1718.

Sarau
Em 13 de dezembro, às 20h30, haverá um

sarau beneficente com o Coral Som Geo-
métrico, no salão nobre da AEAARP. A
entrada será um brinquedo.

AEAARP e Leão Engenharia
alegram crianças da Creche

Nave da Saudade

Crianças receberam doces, bolachas e pipocas

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 atendimento de
todos, se você for a alguma empresa
conveniada e não conseguir o benefício fir-
mado, pelo fato de o contrato já estar venci-
do, entre em contato conosco para que pos-
samos renovar o convênio e atualizar nos-
sa lista.

O Departamento Aeroviário do Esta-
do de São Paulo (Daesp) realizou uma
explanação, em 11 de novembro, na
AEAARP, sobre o projeto de ampliação
do aeroporto Leite Lopes. De acordo
com o administrador regional do aero-
porto e um dos palestrantes, Álvaro
Cardoso Neto, o objetivo do evento foi
esclarecer os principais pontos deste
projeto para a população.

“A partir do EIA-RIMA (Estudo
de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto do Meio Ambiente), elabo-
rado pela aeroporto, e o Plano Dire-
tor, esclarecemos à sociedade os
pontos específicos deste projeto e
fizemos as argumentações necessá-
rias. Queremos que as pessoas se
inteirem do assunto antes da audi-

ência pública, que será agendada pela
Secretaria Estadual de Meio Ambiente”,
explica Neto.

Além dele, participaram do evento a
arquiteta responsável pela gestão
ambiental do Daesp, em São Paulo, Mika
Saito; e o consultor da empresa Ampla
Ambiental, contratada pelo Daesp, An-
tônio Carlos de França.

Daesp discute ampliação do
Leite Lopes

Muitas pessoas demonstraram
interesse pelo assunto

Mika Saito (à esq.) e Álvaro
Cardoso Neto (à dir.)
esclareceram pontos
específicos do projeto de
ampliação do Leite Lopes

A AEAARP e a Leão Engenharia fizeram a
alegria das crianças da Creche Nave da Sau-
dade, do Jardim Zara, em 11 de outubro, com
a distribuição de doces, bolachas e pipo-
cas. A creche é uma sociedade beneficente
espírita, mantida por um grupo de voluntá-
rios, que cuida de 170 crianças, entre 2 e 6
anos. A entidade funciona das 7h30 às 16h30
e oferece quatro refeições diárias.

Entre as pessoas que cuidam das crian-
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 periodi-
camente", diz. Por isso, atitudes como esta,
da AEAARP e Leão Engenharia, são bené-
ficas às crianças, deixando-as mais alegres
e motivadas.

Xadrez
Objetivando ampliar ainda mais as suas

atividades, a AEAARP convida seus as-
sociados a conhecerem um pouco mais
sobre o xadrez. Os interessados em apren-
der este jogo ou aperfeiçoar suas técnicas
devem entrar em contato com Solange
Fecuri, pelo telefone 2102-1718.

As aulas serão ministradas pelo professor
Nelson Machado, que também pode dar mais
esclarecimentos sobre esta arte milenar, pelo
telefone 639-8393. O xadrez pode ser uma im-
portante ferramenta de desenvolvimento pro-
fissional na área de engenharia.
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Curso de especialização em
Geoprocessamento

Data: 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) 2102-1718 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
eventos

Creche Esperança do
Amanhã necessita de ajuda

financeira
A creche Esperança do Amanhã, que

mantém 50 crianças, de 2 a 6 anos, re-
abriu suas portas em setembro, depois
de ficar seis meses fechada, pois não
tinha alvará de funcionamento da se-
cretaria da Educação. Agora, com a
situação legalizada, a entidade neces-
sita de alimentos, produtos de limpe-
za e dinheiro para quitar os quatro
meses de aluguel em atraso. “Nossa
verba foi gasta na reforma e na regu-
larização dos documentos. Como não
temos sede própria, corremos o risco
de despejo”, afirma a diretora-presi-
dente da creche, Miriam Alves de Oli-
veira.

A entidade prioriza a educação e for-
nece alimentação e atividades de lazer
às crianças. Quem quiser colaborar,
pode entrar em contato com Tânia ou
Miriam, pelos telefones (16) 3963-0208
e (16) 3021-3621 ou pelo e-mai l
creche.esperancaamanha@gmail.com

A creche Esperança do Amanhã fica na
rua Piauí, 285, no Ipiranga.

Novo site
O site da AEAARP mudou. O novo en-

dereço é www.aeaarp.org.br. Ele também
está com um novo layout e novas seções,
com informações atualizadas diariamente.

José Tadeu da Silva é o
novo presidente do Crea-

SP
O engenheiro civil José Tadeu da Sil-

va é o novo presidente do Crea-SP. Ele
tomará posse em 2 de janeiro e terá man-
dato de três anos. Até então, Silva pre-
sidia a Faeasp. Seu programa vai enfocar
três eixos: gestão administrativa trans-
parente, valorização profissional e for-
talecimento das associações.

Doação de livros
A AEAARP solicita aos associados

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

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).

Doação
No final da gestão do presidente Genésio

Abadio de Paula e Silva, a AEAARP fez
uma doação de R$ 200,00 ao Carib.

Aniversariantes
A relação completa da data de aniversá-

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

Peritos Judiciais
Em 24 de novembro deste ano foi funda-

da a Associação dos Peritos Judiciais do
Estado de São Paulo (APESP), sendo pre-
sidida pelo engenheiro civil e de seguran-
ça Luis Antônio Bagatin. As reuniões des-
ta nova entidade acontecerão sempre na
terceira quinta-feira de cada mês.

Para mais informações, favor contactar a
Solange, pelo telefone (16) 2102-1718.
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Poupança/TR/BTN+TR/TJLP/
Salário mínimo/Taxa Selic/ UPC

Indicadore Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Poupança (1) (%) 0,7013 0,7540 0,80008 0,7588 0,8483 0,760 0,710 0,6939

TR - Taxa Referencial (1) (%) 0,2003 0,2527 0,2993 0,2575 0,3466 0,2637 0,2100 0,1929

BTN + TR cheia (R$) 1,4180 1,4208 1,4244 1,4286 1,4223 1,4373 1,4411 1,4441

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

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

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

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

CUB (%) 0,32 2,48 0,03 0,02 -0,15 0,14 0,10 ---

(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%.

ESTATÍSTICADEOUTUBRO/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 43 8.136,56

CASA PRÓPRIA 4 258,50

RESIDÊNCIA 02 PAV. 13 3.474,22

SALÃO COMERCIAL 13 6.538,81

EDIFÍCIO C/02 PAV. 0 0,00

EDIFÍCIO 03 e 04 PAV 2 1.325,85

EDIFÍCIO + DE 04 PAV. 2 6.681,16

CONJUNTO RESIDENCIAL 0 0,00

CONSTRUÇÃO MISTA 0 0,00

LEGALIZAÇÃO 17 2.337,59

SUBSTITUIÇÃO 0 0,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO 12 3.499,68

PROMORE 8 548,11

CONJ. HABITACIONAL 1 22.356,84

TOTTOTTOTTOTTOTAL GERALAL GERALAL GERALAL GERALAL GERAL 115115115115115 55.157,3255.157,3255.157,3255.157,3255.157,32

OBRAS LICENCIADAS P/MÊS 115

MEDIA DE OBRAS LICENC. P/DIA 6,05

MÉDIA DE CONSTR. POR DIA 2.903,02

ALVARÁS DE LICENÇA 115

HABITE-SE 373 31.351,54

CERTIDÕES 64

ALVARÁS DE DEMOLIÇÃO 4

ACOMPANHE AS
REUNIÕES DA

AEAARP
Dezembro:
05� Conselho
12� Diretoria
26 � 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


