


Fala Presidente
Ao findar o ano, apro-

veitamos para fazer um
balanço de nossas ativi-
dades e analisar os re-
sultados.

Na realidade é ummo-
mento de grande refle-
xão.

Se conseguirmos me-
lhorar os resultados ne-
gativos, certamente estaremos no
caminho certo para atingir gran-
des metas no futuro.

Nesses dois meses que decor-
reram desde nossa posse, encon-
tramos sérios desafios, tais como
viabilizar três grandes eventos fes-
tivos: Almoço dos Agrônomos, re-
alizado em outubro; a noite dos
Profissionais Homenageados do
Ano, nas áreas de engenharia, ar-
quitetura e agronomia; e o jantar
em homenagem aos engenheiros
e arquitetos, em dezembro. Ain-
da tivemos a eleição do 1º. con-
selheiro da área de Engenharia
Civil para representar a AEAARP
noCREA-SP, tambémemdezem-
bro.

O clima de alegria e
descontração ficou evidenciado
em todos os eventos, daí o su-
cesso total nas festividades.

Foi um bom começo.

No início deste ano instalare-
mos na AEAARP um Fórum per-
manente para a discussão dos
problemas da cidade. Várias ca-
beças pensam melhor e nos per-
mitem tomar decisões com me-
nor possibilidade de erros.

Nós, técnicos, temos a obriga-
ção de nos concentrarmos para
discutir, intensa e continuamente,
e propor as soluções tecnicamen-
temais recomendadas para elimi-
nar, ou ao menos minimizar, os
problemas que nos cercam.
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É a postura que a soci-
edade espera, e que pre-
tendemos seguir, como
uma retribuição à nossa
cidade.

Apesar de contarmos
com representantes em
diversos segmentos e
conselhos, tais como
Comur (ConselhoMunici-
pal de Urbanismo),

Condema (Conselho de Defesa
do Meio Ambiente), Comitê de
Bacias e outros, sentimos que se
torna necessária a concentração
dos nossos representantes, para
que, juntamente com os demais
associados, discutam e acele-
rem o processo na escolha das
decisões técnicas que a situa-
ção exigir.

Somente comesse esforço con-
junto conseguiremos unificar nos-
sa linguagem e fazer pesar nos-
sa opinião perante o público. É
isso que os associados esperam,
e a sociedade aguarda com ansi-
edade.

Também temos a proposta de
realizarmos neste ano vários en-
contros festivos, de caráter bene-
ficente, o que, além de nos per-
mitir maior aproximação entre co-
legas profissionais e nossos ami-
gos,possibilitarãomaiorefetividade
da AEAARP no auxílio a organi-
zações sérias e necessitadas.

Temos, portanto, muito trabalho
pela frente, e o maior prazer em
realizá-lo.

Aproveitamos para agradecer a
participação de todos os funcio-
nários, diretores, conselheiros e
associados voluntários pelo que
fizeram, alguns commaior dispo-
nibilidade no momento, e outros,
com certeza, no futuro, e aprovei-
tar para desejar um ótimo 2006
para todos.
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HOMENAGEADOS DO ANO

AEAARP reúne 500
pessoas em cerimônia
aos Homenageados
do Ano

A cerimônia que homenageou o en-
genheiro civil Ricardo Apareci-
do Debiagi, o arquiteto Luiz César

Barillari e o engenheiro agrônomo Luiz
Augusto de Almeida Campos, realizada
em 9 de dezembro, na sede da AEAARP,
contou com a presença de aproximada-
mente 500 pessoas, entre associados, fa-
miliares, amigos, autoridades e políticos.

Logo após o evento, comandado pelo
diretor de Engenharia de Meio Ambi-
ente, Gestão Ambiental e Afins da
AEAARP, engº. agro. Paulo Peixoto, foi
servido um coquetel aos convidados.

Os melhores momentos desta festa
você confere nesta e nas próximas pá-
ginas.

Evento aconteceu em 9 de dezembro, na sede da Associação

Fotos: RT MovieFactory

01. Salão nobre da AEAARP ficou lotado para a
cerimônia aos Homenageados do Ano 2005

02. O presidente da AEAARP, Wilson Luiz Laguna

03. Engº Ericson Dias Mello fala aos convidados
presentes na cerimônia

04. Após as homenagens, houve um coquetel aos
convidados

05. Engº Nilson Rogério Baroni discursa durante
cerimônia aos Homenageados do Ano 2005

01

03

02

05

04



AEAARP4

HOMENAGEADOS DO ANO

06 07 08

09

10

11

12

13 14

15 16

17



5Revista Painel

06. Arqº Luiz César Barillari recebe placa do arqº Carlos
AlbertoPalladiniFilho

07. Engº agrº do Ano, Luiz Augusto de Almeida Campos;
engºEricsonDiasMello;opresidentedoConselhoDeliberativo
daAEAARP,JoséAlfredoPedreschiMonteiro;eopresidente
da AEAARP,Wilson Luiz Laguna (da esq. p/ a dir.)

08. Engº agrº do Ano: Luiz Augusto de Almeida Campos

09.OpresidentedaAEAARP,WilsonLuizLaguna,discursa
durante cerimôniaaosHomenageadosdoAno

10.EngºLuciAparecidaSilva falaaosconvidadosdurantea
cerimôniaaosHomenageadosdoAno2005

11.EngºcivilRicardoAparecidoDebiagi,engºNilsonRogério
BaronieengºCarlosAlbertoFerreiraLeão(daesq.p/adir.)

12. Moisés Maranhão, da Ribersolo, e o engº agrº Luiz
Augusto deAlmeidaCampos (da esq. p/ a dir.)

13. Engº civil doAno:RicardoAparecidoDebiagi

14.MariaMárcia F.Monteiro, engº JoséAlfredoPedreschi
Monteiro, engº Wilson Luiz Laguna, engº Nilson Rogério
BaroniearqºCarlosAlbertoPalladiniFilho(daesq.p/adir.)

15.OpresidentedaAEAARP,WilsonLuizLaguna,agradece
apresençade todos

16. Engº Luiz Carlos Bettani Nogueira entrega prêmio ao
arquitetoLuizCésarBarillari

17. A engº Maria Inês Cavalcanti entrega flores a Regina
Helena,esposadoengºagrºLuizAugustodeAlmeidaCampos

18. Nilton Vieira de Souza Leite, diretor regional do CDHU
Ribeirão Preto, discursa durante cerimônia aos
Homenageados doAno

19. Engº agrº LuizAugustodeAlmeidaCamposeaesposa,
ReginaHelenaCampos

20. Os engenheiros agrônomos Luiz Augusto de Almeida
CamposeMarcosVillelaLemos

21.ArqºLuizCésarBarillari,arqªMariaTeresaPereiraLimaea
esposadeBarillari,AntôniaUbidaBarillari (daesq.p/adir.)

22. Arquiteto doAno: Luiz César Barillari

23.OpresidentedoConselhoDeliberativodaAEAARP,Engº
JoséAlfredoPedreschiMonteiro

24.EngºÂngeloCurtarelli, engºRicardoAparecidoDebiagi
e engº Abranche Fuad Abdo (da esq. p/ a dir.)

25. Engº Ângelo Curtarelli, engº Abranche FuadAbdo, engº
LuizCarlosBettaniNogueiraeengºRicardoAparecidoDebiagi
(da esq. p/ a dir.)

26. O engº Nilson Rogério Baroni discursa durante a
cerimônia, ocorridaem9dedezembrode2005
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27. Engenheira civil e maestrina do coral Som Geométrico, Regina Helena Foresti

28. Os engenheiros agrônomos Antonio de Paula Eduardo Neto (parte inferior) e Jorge
Rosa Neto e o engenheiro civil Iskandar Aude (da esq. p/ a dir.)

29. Wilson Luiz Laguna, Pedro Ghideli, Luiz César Barillari, Manoel Garcia e Maria
Teresa Pereira Lima (da esq. p/ a dir.)

30. Coquetel reuniu mais de 500 pessoas na AEAARP

31. Engº Ricardo Aparecido Debiagi, Nilson Rogério Baroni e Carlos Alberto Ferreira
Leão (da esq. p/ a dir.)

32. O engº civil Ricardo Aparecido Debiagi, o engº eletricista José Armando Pinho e o
engº agrº Luiz Augusto de Almeida Campos

33. O engº agrº Paulo Peixoto foi o mestre-de-cerimônias do evento

34. Engº civil Roberto Maestrello, vice-presidente da AEAARP; engº Luiz Carlos Bettani
Nogueira (primeira fileira) e o engº e ex-presidente da AEAARP José Batista Ferreira
(segunda fileira)

35. Antonio de Paula Eduardo Neto (Toninho), Wilson Luiz Laguna, Ricardo Aparecido
Debiagi, Marcos Spínola, Mário Roberto Lopes, Silvio Xavier e Gilson Moneda Alberto

36.Amigos, familiares e funcionários daRibersolo, comandadopelo engenheiro agrônomo
Luiz Augusto de Almeida Campos, o Duda

37. O engenheiro civil Ericson Dias Mello

38. Os engenheiros civis Ricardo Aparecido Debiagi e Abranche Fuad Abdo

39. Manoel Garcia, Ricardo, Luiz Eduardo Siena Medeiros e Marcos Villela Lemos

40. O engº civil Ricardo Aparecido Debiagi ao lado de familiares e amigos

41. Luci Aparecida Silva, Marcos Spínola, Lali e Wilson Luiz Laguna, Iskandar Aude,
Maria Teresa Pereira Lima, Maria Inês Cavalcanti e José Aníbal Laguna

42. Engº José Carlos, engº Roberto Maestrello, engº Ricardo Aparecido Debiagi, engº
Carlos Querido, Eduardo Jábali e engº Marcos Spínola

43. Os casais Lino e Cleusa Strambi e Wilson Luiz e Lali Laguna e a arquiteta Maria
Teresa Pereira Lima
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44. Arquiteto Luiz César Barillari e sua esposa, Antônia
Aparecida Ubida Barillari

45. O casal Wilson e Lali Laguna, Maria Teresa Pereira
Lima e Roberto Maestrello

46. Engº civil Ricardo Aparecido Debiagi e sua mãe, Maria
de Lourdes G. Debiagi

47. Arquiteto Luiz César Barillari e engº Wilson Luiz
Laguna.

48. Muitas pessoas prestigiaram o evento em 9 de
dezembro, dedicado aos Homenageados do Ano 2005

49. Engº civil Ricardo Aparecido Debiagi e sua esposa,
Aida Maria Debiagi

50. Luiz César Barillari exibe a placa recebida da AEAARP

51. Iskandar Aude, Lali, Wilson Luiz Laguna e José Aníbal
Laguna
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JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

A AEAARP encerrou 2005 com o
tradicional jantar de confrater-
nização entre os associados,

que também teve o objetivo de festejar
o Dia do Engenheiro e do Arquiteto,
comemorado em 11 de dezembro. Ani-
mação, alegria e descontração marca-
ram o evento, muito prestigiado por as-
sociados, familiares e amigos, que
lotaram o salão do Centro de Eventos
Taiwan, em 10 de dezembro.

Veja os melhores momentos desta
festa, realmente inesquecível.

AEAARP encerra 2005 com
jantar de confraternização
Realizado no Centro de Eventos Taiwan, em 10 de dezembro, jantar reuniu mais de 600
pessoas e teve um clima de muita alegria e descontração
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01. Apresentações de dança agradaram ao público

02. Os três homenageados: Ricardo Aparecido Debiagi, Luiz Augusto de
Almeida Campos e Luiz César Barillari

03. Luiz César Barillari, Wagner De Paula Ferreira e José Sírio Benatti

04. Grupo de dança animou o jantar de confraternização da AEAARP

05. Ricardo Aparecido Debiagi junto com seus familiares

06. O casal Cleide e Paulo Rodrigues

07. Os engenheiros José Armando Pinho, Ricardo Aparecido Debiagi,
José Eduardo Pimenta e Rui Debiagi

08. Ricardo Aparecido Debiagi ao lado de amigos

09. O casal Leila e José Roberto Romero

10. Os sócios da Base Fundações, Ademir dos Santos e Ricardo Aparecido
Debiagi, ao lado de seus familiares no jantar de confraternização
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CHAPINI
Fone: (16) 3623-7663
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UNIMED

Ano novo...vida nova

Eng. Agr. Paulo P. Peixoto

Diretor de Engenharia de Meio Ambiente,
Gestão Ambiental e Afins da AEAARP
Membro da Comissão de Convênios

Saúde da AEAARP

Achamos que sim e, dentre as fe-
licitações que recebemos nas
festas que acabamos de cele-

brar, seguramente os desejos de muita
saúde foi recordista. Além de recor-
dista, também em última análise, sua
busca envolve a utilização de nossos
convênios, portanto, oportuno tema
para este início de 2006.

Pela Comissão de Convênios Saú-
de, da AEAARP, da qual fazemos par-
te, queremos, neste início de ano,
convidá-lo a uma reflexão sobre a uti-
lização de nossos convênios.

Acredito que um bom começo seja
realizar um rápido retorno aos arti-
gos escritos pelo nosso consultor
médico, Dr. José Eduardo Moretti,
sob os títulos “Dura realidade – fu-
turo incerto – atitudes”, “A utiliza-
ção dos planos de saúde” e “O pri-
meiro balanço”, respectivamente nas
edições da Painel de julho, outubro
e novembro de 2005.

Na primeira, Dr. Moretti discorreu
sobre o trabalho de auditoria nas con-
tas de nossos prestadores, ao mesmo
tempo em que mostra sua visão sobre
o quadro atual da realidade em torno
dos convênios no Brasil e suas pers-
pectivas. Já na segunda, traçou uma
clara análise do porquê os custos da
Medicina têm escalonado nas assus-
tadoras proporções que vêm aconte-
cendo e realizou uma esclarecedora
abordagem sobre a visão da Organi-
zação Mundial de Saúde, elaborando
um paralelo do que esta entende como
razoável (quatro consultas / ano / usu-
ário) e o que acontece no Estado de
São Paulo (2,96 consulta / ano / usuá-
rio).

Finalmente, estabeleceu a realida-
de da AEAARP, comentando sobre
casos concretos da utilização do
convênio pelos usuários e
relembrando os custos totais envol-
vidos, que embora não apareçam no
boleto mensal do usuário, estão pre-
sentes nos demonstrativos globais
da prestadora e são tidos como pas-
síveis de pagamento suplementar

pelos usuários no caso de
desequilíbrio no período, conforme
aditamento contratual entre as par-
tes; e teceu comentários sobre a
questão da inadimplência, mostran-
do os números em determinado perí-
odo.

Notem, portanto, que tópicos de re-
levante importância como a realidade
e as perspectivas das questões envol-
vendo usuário e prestador, a forma
como devemos encarar a utilização
sustentável dos convênios de saúde
e a realidade de nossa utilização atual
foram abordados e podem ter perdido
um pouco da sua relação e importân-
cia por terem sido publicados em me-
ses distintos ou por algum ter sido lido
pelos usuários e outro não, tendo sido
esta a principal justificativa para res-
gatarmos o conjunto das matérias no
início deste ano.

Uma outra reflexão que julgo im-
portante ser realizada é sobre o per-
fil de nossos convênios:

� � Não tem faixa etária

� � Não tem pró-rata

� � O menor custo do Estado de
São Paulo (pelas informações
que dispomos no momento e
focando todas as faixas etárias)

Assim sendo, se por um lado a apli-
cação da faixa etária potencialmente
inviabilizaria o acesso ao mesmo por
alguns, por outro lado poderia elimi-
nar ou reduzir significativamente os
problemas de desequilíbrio, efeito
parecido que se poderia produzir
com a aplicação do “pró-rata”. En-
tretanto, fomos fiéis às deliberações
de nossas assembléias sobre o tema
e evitamos que o aditamento realiza-
do alcançasse tais itens. Para os que
ainda não perceberam as diferenças,
é importante entender que pró-rata
equivale a receber como determina-
ção o saldo negativo porventura
existente, enquanto o fator de equi-
líbrio estabelecido no aditamento in-
cluiu a possibilidade de revisão pe-
riódica das contas por auditor espe-

cializado, o que tem sido realizado,
produzindo resultados concretos.

Nós, da Comissão de Convênios
Saúde da AEAARP, acreditamos que
do ponto de vista interno, os esfor-
ços, auditorias, discussões e ajus-
tes necessários têm sido efetuados,
da mesma forma que acreditamos
que devemos, neste momento, man-
ter o formato de nossos convênios.
Também acreditamos que devemos
fazer uma reflexão sobre a forma que
temos utilizado os mesmos e se esta
poderia ser revista com o objetivo
de redução de custos (neste aspec-
to, a questão das consultas médi-
cas seria uma boa forma de começar,
pois há meses que chegam a alcan-
çar um valor aproximado de 25% dos
custos totais dos convênios, sem se
esquecer que na maioria das vezes
tais consultas acabam por gerar exa-
mes complementares – sobrecarre-
gam tais valores).

Outra questão é o tópico da
inadimplência, que, se reduzida, po-
deria se tornar uma estratégia impor-
tante na diminuição ou mesmo na eli-
minação do fator de equilíbrio já
mencionado. Não é, obviamente,
aqui, nosso objetivo sugerir que se
coloque a saúde em risco nem mes-
mo nos ausentarmos da realidade de
nossos dias com respeito às dificul-
dades que levam à inadimplência,
mas sim lembrar que se por um lado
a força do conjunto (afinal somos
aproximadamente 4.100 vidas utili-
zando nossos convênios) nos per-
mite melhores condições de negoci-
ação garantindo-nos as condições
mencionadas anteriormente, por ou-
tro, pequenos excessos, se cometi-
dos consistentemente, podem levar
a uma pressão de custos.

Apenas um convite para reflexão.
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A AEAARP organizou o II Sarau de
Natal, em 13 de dezembro, que teve o
objetivo de arrecadar brinquedos para
serem doados à creche Nave da Sau-
dade. Participaram deste sarau os gru-
pos vocais Bossa Nossa, MusiCanto,
da AEAARP, e Sexteto IHU; Quinteto
Projeto Guri; Coral Som Geométrico,
também da AEAARP; Grupo de Dan-
ça Contemporânea – Centro Cultural
Campos Elíseos; Grupo Musical Os
Roxinóis (sem a letra u); banda Batu-
que Vocal e o grupo Libertrio (piano,

NOTAS

A apresentação dos corais encantou o público

Sarau de

Natal

viola e flauta).
A maestrina do grupo MusiCanto e

do coral Som Geométrico é a
engenheira civil Regina Foresti.

Brinquedos foram doados à creche
Nave da Saudade

Regina Foresti ao lado das crianças da creche
Nave da Saudade

Xadrez
Objetivando ampliar ainda mais

as suas atividades, a AEAARP
convida seus associados a conhe-
cerem um pouco mais sobre o xa-
drez. Os interessados em aprender
este jogo ou aperfeiçoar suas téc-
nicas devem entrar em contato com
Solange Fecuri, pelo telefone 2102-
1718.

As aulas serão ministradas pelo
professor Nelson Machado, que
também pode dar mais esclareci-
mentos sobre esta arte milenar,
pelo telefone 3639-8393. O xadrez
pode ser uma importante ferramen-
ta de desenvolvimento profissio-
nal na área de engenharia.

Doação de livros
A AEAARP solicita aos associ-

ados e à comunidade que, caso te-
nham livros técnicos, documentos,
fotos ou imagens sobre engenha-
ria, arquitetura e agronomia, os
doem à Associação para que pos-
sam fazer parte da nova biblioteca
da entidade. Mais informações
podem ser obtidas com Solange,
pelo telefone 2102-1718.

Confraternização
O IAB-Núcleo Ribeirão Preto, a di-

retoria de arquitetura da AEAARP e a
Associação Regional de Escritórios de
Arquitetura realizaram uma confrater-
nização em 15 de dezembro, na sede da
AEAARP. O evento contou com o pa-
trocínio da cerâmica Gail.
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Marcos Túlio de
Melo é o novo
presidente do

Confea
O engenheiro civil Marcos Túlio de

Melo é o novo presidente do Confea.
Ele tomou posse em 2 de janeiro e terá
mandato de três anos. Algumas de
suas propostas são a implementação
de ações de fiscalização para ampliar
o mercado profissional e combater o
exercício ilegal das profissões e incen-
tivar a criação de mecanismos de par-
ticipação de estudantes, jovens pro-
fissionais e mulheres visando a for-
mar novas lideranças e incorporá-las
ao sistema profissional e às entidades
de classe.

Homenagens

Os engenheiros José Fernando Ferreira
Vieira e Wilson de Andrade Santos foram
homenageados pelo Confea, em 15 de de-
zembro, em São Paulo, com a entrega do Cer-
tificado de Serviços Relevantes Prestados à
Nação, em virtude da conclusão de seus
mandados como conselheiros do Crea-SP.

O presidente da AEAARP, Wil-
son Luiz Laguna, e o ex-presidente
da entidade Genésio Abadio de
Paula e Silva integraram a comitiva
do prefeito de Ribeirão Preto,
Welson Gasparini, em uma visita ao
governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, no Palácio dos Bandei-
rantes, em 28 de novembro de 2005.

O presidente da AEAARP, Wilson
Laguna (à esq), foi um dos

integrantes da comitiva

Comitiva de Ribeirão Preto em visita ao governador de São Paulo

Aniversariantes
A relação completa da data de aniversá-

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

NOTAS

Visita ao Palácio dos
Bandeirantes

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 informações atualizadas
diariamente.



Ericson Dias Mello organizou o
1º Serenge

Jeannette Marcean Bervique arquiteta e urbanista

Marli Cristina Silva Vidotti arquiteta e urbanista

Cleber Camacho Gonzalez engenheiro de produção mecânica

Sucene Ibrahim Elias engenheiro de computação

Sally Ferreira Blat engenheira agrônoma

João Antonio Galbiatti engenheiro agrônomo

Bismarck Fischer Neto engenheiro civil

João Carlos Brisotti engenheiro civil

Amauri Ribeiro Puga estudante de agronomia e afins

Leonardo Joaquim de Souza Leoni estudante de agronomia de afins

Henrique Goulart Gomes dos Santos estudante de arquitetura e urbanismo

Maira Lavorenti Rocha estudante de arquitetura e urbanismo

Wagner Aparecido Altar estudante de arquitetura e urbanismo

Heraldo C. Navajas Sampaio Campos geólogo

Novos associados
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1º Serenge
O Fórum das Instituições de Ensi-

no do Crea-SP e o núcleo paulista da
Associação Brasileira de Ensino de
Engenharia (Abenge), coordenados
pelo engenheiro civil Ericson Dias
Mello, organizaram o 1º Seminário Re-
gional de Educação em Engenharia
(Serenge), em 22 e 23 de novembro de
2005, no auditório Engenheiro Hélio
de Caires, da unidade Nestor Pesta-
na, em São Paulo.

O evento foi destinado para reito-
res e pró-reitores, diretores, coorde-
nadores de cursos, professores, pes-
quisadores, estudantes e profissio-
nais da área e debateu diversas ques-
tões do setor, principalmente as que
preocupam os profissionais do Siste-
ma Confea/Crea, como a valorização
profissional.

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

Lino Strambi, vice-presidente da ACIRP,
e Arqº Maria Teresa Pereira Lima

Jurada
A arquiteta Maria Teresa Pereira Lima,

diretora de arquitetura da AEAARP inte-
grou o júri do concurso de vitrines pro-
movido pela Associação Comercial e In-
dustrial de Ribeirão Preto (ACIRP) duran-
te a Campanha de Natal de 2005. A entre-
ga dos prêmios para os empresários que
melhor decoraram as vitrines aconteceu
em 29 de dezembro, na ACIRP. Maria Te-
resa representou a AEAARP.
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Poupança/TR/BTN+TR/TJLP/
Salário mínimo/Taxa Selic/ UPC

Indicadore Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Poupança (1) (%) 0,7540 0,80008 0,7588 0,8483 0,760 0,710 0,6939 0,7280

TR - Taxa Referencial (1) (%) 0,2527 0,2993 0,2575 0,3466 0,2637 0,2100 0,1929 0,2269

BTN + TR cheia (R$) 1,4208 1,4244 1,4286 1,4223 1,4373 1,4411 1,4441 1,4449

TJLP (% ao ano) 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,00

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

Débitos federais - taxa Selic (%)(3) 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,41 1,28 1,47

UPC - Unidade Padrão de Capital (R$) 20,12 20,12 20,27 20,27 20,27 20,45 20,45 20,58

CUB (%) 2,48 0,03 0,02 -0,15 0,14 0,10 0,36 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%.

ESTATÍSTICA DE DEZEMBRO/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 61 8.170,33

CASA PRÓPRIA 5 290,55

RESIDÊNCIA 02 PAV. 30 11.700,11

SALÃO COMERCIAL 22 56.321,39

EDIFÍCIO C/02 PAV. 0 0,00

EDIFÍCIO 03 e 04 PAV 4 14.520,71

EDIFÍCIO + DE 04 PAV. 4 17.314,61

CONJUNTO RESIDENCIAL 0 0,00

CONSTRUÇÃO MISTA 2 144,48

LEGALIZAÇÃO 26 3.024,46

SUBSTITUIÇÃO 0 0,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO 11 7.788,96

PROMORE 3 168,97

CONJ. HABITACIONAL 0 0,00

TOTTOTTOTTOTTOTAL GERALAL GERALAL GERALAL GERALAL GERAL 168168168168168 119.444,57119.444,57119.444,57119.444,57119.444,57

OBRAS LICENCIADAS P/MÊS 168

MÉDIA DE OBRAS LICENC. P/DIA 7,64

MÉDIA DE CONSTR. POR DIA 5.429,30

ALVARÁS DE LICENÇA 168

HABITE-SE 106 32.030,98

CERTIDÕES 45

ALVARÁS DE DEMOLIÇÃO 6

ACOMPANHEAS
REUNIÕES DAAEAARP

Janeiro:
30 � Plenária (Diretoria e Conselho)

Fevereiro:
06� Conselho
13� Diretoria
27 � 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


