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AEAARP é participação

Isso mesmo, a Associação é pura participa-
ção em todos os eventos técnicos pertinentes
às nossas diversas categorias.

Os conselhos e organizações nos quais te-
mos �assentos� recebem, permanentemente,
a presença (e com muita participação) de nos-
sos representantes: diretores, conselheiros ou associados designa-
dos para tais fins.

Essa dose de sacrifício é compensada pela melhoria e manuten-
ção da imagem expressiva da entidade, o que a engrandece signifi-
cativamente.

Nossa participação, tanto no Fórum Ribeirão Preto do Futuro, que
se desenvolve na própria Associação, como nas audiências públi-
cas realizadas pela Prefeitura, na sede da ACIRP, contou com um
número menor do que esperávamos, porém, com um nível muito
bom.

Resta, agora, recebermos a redação final das peças complemen-
tares do Plano Diretor para termos uma posição final a ser levada ao
Conselho Municipal de Urbanismo (Comur).

Depois deveremos trabalhar com bastante acompanhamento e
gestão junto aos senhores vereadores para que o escopo da matéria
não sofra modificações filosóficas.

Falando em participação, lembramos que estivemos em Termas
de Ibirá e Franca, em 5 e 12 de junho, em reuniões da Faeasp,
juntamente com o presidente do Crea-SP, para assinar o convênio
que nos permite receber a parcela das ARTs no exercício de 2006,
cujas aplicações devem, obrigatoriamente, cobrir gastos com valori-
zação profissional, preparação dos associados no tocante à legisla-
ção que trata do exercício profissional, cursos e palestras. Maiores
detalhes serão mostrados em outras oportunidades.

Pela aproximação de nova eleição da Faeasp, a ser realizada em
agosto deste ano, informamos aos nossos associados que estamos
ativos e deveremos permanecer dentro do grupo, que está cada vez
mais unido.

Assinamos, também, um convênio com a ABES (Associação Bra-
sileira de Engenharia Sanitária) e a ABPv (Associação Brasileira de
Pavimentação) para possibilitar a execução de bons cursos. Os de-
talhes destes convênios constam desta edição.

Como falamos no início, a AEAARP é pura participação.



Lei sobre parcelamento, uso
e ocupação do solo causa
polêmica na cidade
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A lei complementar que dispõe sobre
o parcelamento, uso e ocupação do
solo em Ribeirão Preto foi exausti-

vamente debatida em 20 e 21 de junho,
na AEAARP, durante o Fórum de De-
bates Ribeirão Preto do Futuro. No dia
20, os arquitetos Silvio Contart e Maria
Cecília Baldochi Medeiros abordaram
a questão do parcelamento do solo. En-
quanto o primeiro palestrante represen-
tou o setor privado, a segunda, que
atua na Secretaria de Planejamento e
Gestão Ambiental, fez um relato sob o
ponto de vista do poder público. Já no
dia 21, além dos dois arquitetos, o en-
genheiro civil Paulo Tadeu Rivalta de
Barros também participou do evento,
aberto a toda a população. Na oportu-
nidade, o assunto em pauta foi o uso e
ocupação do solo.

Esta é uma das cinco leis complemen-

tares ao Plano Diretor, que de-
verá ser aprovado até outubro
deste ano, e uma das mais po-
lêmicas. O parcelamento do
solo refere-se à ordenação do
processo de urbanização, com
a transformação de áreas não
urbanizadas em bairros, distri-
tos industriais, parques, con-
domínios ou em alguma outra
destinação específica. O uso e
a ocupação do solo dizem res-
peito às áreas já ocupadas e de-
terminam a função de cada um
desses setores na cidade, definindo se
a área será residencial, comercial, in-
dustrial ou mista. As outras quatro leis
referem-se ao sistema viário, mobiliá-
rio urbano, código de obras e gestão
ambiental.

A atual lei de parcelamento, uso e

ocupação do solo é de 1977. Após ter
sofrido algumas alterações, necessita
ser atualizada. Ela estabelece normas
para a execução da política urbana na
cidade, garantindo o bem-estar da po-
pulação e um meio ambiente ecologica-
mente equilibrado. “Dessa maneira, pro-

Lei sobre parcelamento, uso
e ocupação do solo causa
polêmica na cidade

Complexidade da legislação levou os organizadores
do Fórum a separar dois dias para debater um assunto
que interessa a toda a população
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Segundo Paulo Tadeu Rivalta de Barros, o Plano
Diretor deve ser equilibrado, atendendo aos
interesses do município, da população e dos
empreendedores
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move-se o desenvolvimento ordenado do
município. O parcelamento do solo deve
atender ao aumento populacional e evi-
tar a formação de vazios urbanos. Ribei-
rão Preto é dividido em zonas urbana, de
expansão urbana e rural, e estas são sub-
divididas em macrozonas (veja
quadroacima)”, diz Cecília.

O Plano Diretor de Ribeirão Preto, apro-
vado em 1995 e revisado em 2003, deve
ser aprovado até outubro deste ano, e
sem a legislação que envolve estas cinco
peças, ficará incompleto. De acordo com
Silvio Contart, o processo de discussão
não está coeso. “Há várias reuniões, pro-
movidas pela AEAARP, Comur e Prefei-
tura, que até nomeou um Núcleo Gestor
do Plano Diretor para buscar subsídios e
levá-los para os técnicos analisarem. É

Macrozoneamento

Zona de Urbanização Preferencial: composta por áreas dotadas de infra-estrutu-
ra e condições geomorfológicas propícias para urbanização, onde são permiti-
das densidades demográficas médias e altas, incluindo as áreas internas ao
Anel Viário, exceto aquelas localizadas nas áreas de afloramento do arenito
Botucatu-Pirambóia, pertencentes à bacia do Córrego das Palmeiras, as quais
fazem parte da Zona de Urbanização Restrita;

Zona de Urbanização Controlada: composta por áreas dotadas de condições
geomorfológicas adequadas, mas com infra-estrutura urbana insuficiente, inclu-
indo as faixas externas ao Anel Viário Contorno Sul e Anel Viário Contorno Norte,
onde são permitidas densidades demográficas baixas e médias;

Zona de Urbanização Restrita: composta, principalmente, por áreas frágeis e
vulneráveis à ocupação intensa, correspondente à área de afloramento ou recarga
das Formações Botucatu e Pirambóia (Aqüífero Guarani), onde são permitidas
baixas densidades demográficas, incluindo grande parte das zonas leste e norte
do município;

Zona Rural: composta pelas demais áreas do território municipal destinadas ao
uso rural, agroindustrial e a equipamentos de uso público de influência munici-
pal ou intermunicipal;

Zona de Proteção Máxima: composta pelas planícies aluvionares (várzeas), mar-
gens de rios, córregos, lagoas, reservatórios artificiais e nascentes, nas larguras
mínimas previstas pelo Código Florestal, áreas cobertas com vegetação natural
e demais áreas de preservação que constem do zoneamento ambiental, do Pla-
no Diretor e do Código do Meio Ambiente.

Fonte: www.ribeiraopreto.sp.gov.br

preciso que todos os resultados dessas
reuniões sejam unificados”, comenta o
arquiteto.

A legislação federal dá grande auto-
nomia aos municípios para definirem a
expansão urbana, que é o crescimento
ordenado. “Com raras exceções do
ponto de vista ambiental, as demais di-
retrizes são dadas por leis municipais”,
afirma Contart. Ribeirão Preto possui
muitos vazios urbanos e áreas rurais,
dentro do zoneamento municipal, que
são passíveis de serem urbanizadas.
“O Plano Diretor é um elemento
organizacional para se ter um cresci-
mento ordenado, daí a importância da
lei de parcelamento, uso e ocupação
do solo. Porém, falta uma exposição
clara do modelo de cidade que quere-
mos para o futuro”, justifica.

Muitas áreas na cidade, como Jar-
dim Canadá, Ribeirânia e City Ribei-
rão, são frutos de parcelamentos re-
centes, em que o loteador impôs al-
gumas restrições de uso, registradas
em cartório. “Será muito difícil mu-
dar isso, pois vai ferir o direito de
quem comprou lotes nesses bairros.
Já os terrenos urbanizados antes da
lei de 1977, como o centro, Vila Tibério,
Vila Virgínia e Santa Cruz, não pos-
suem o uso do solo registrado, sendo,
portanto, definido por leis municipais”,
analisa o arquiteto.

Pela legislação atual de Ribeirão Pre-
to, o uso do solo é dividido em
residencial, comercial e de prestação de

Segundo Contart, falta uma exposição clara
do modelo de cidade que se quer para o
futuro

De acordo com Cecília, o parcelamento do
solo deve evitar a formação de vazios
urbanos
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Tema despertou o interesse demuitos profissionais das áreas tecnológicas

Data Assunto

16/3 Plano Diretor e Estatuto da Cidade
Aspectos Gerais e a Experiênciade
Ribeirão Preto

23/3 Uso e proteção dos recursos hídricos
e subterrâneos

06/4 Código de Obras

27/4 Plano Diretor Agrícola

11/5 Sistema Viário

25/5 Mobiliário Urbano

20 e 21/5 Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo

ASSUNTOS JÁ DEBATIDOS

serviços (subdividido em
admissíveis, geradores de incô-
modo à vizinhança e geradores
de incômodo ao tráfego níveis 1
e 2) e industrial (subdividido de
acordo com o risco ambiental da
empresa: alto, moderado, baixo
e sem risco). “As empresas que
oferecem riscos alto e moderado
devem ser instaladas em áreas
específicas. Os empreendimen-
tos de grande impacto urbanís-
tico e ambiental também preci-
sam apresentar um estudo de im-
pacto de vizinhança. Um exem-
plo é o shopping Santa Úrsula”,
explica Cecília. Já a ocupação do
solo é baseada no gabarito da
edificação e na densidade
populacional líquida (habitantes
por metro quadrado).

Todo esse processo interfere
na construção de novos empre-
endimentos na cidade. “As exi-
gências aumentam, alterando-se
a forma de se construir prédios.
Para nós, construtores, erguer
edificações é uma rotina, mas

para quem compra é a realiza-
ção de um sonho. Por isso, te-
mos de nos colocar sempre no
lugar de quem está adquirindo
um imóvel para avaliarmos as re-
ais necessidades do local. To-
dos nós queremos uma cidade
melhor para se viver. Não pode-
mos deixar que Ribeirão cresça
de forma desordenada. O Plano
Diretor deve ser equilibrado,
atendendo aos interesses do
município, da população e dos
empreendedores”, finaliza o en-
genheiro civil e empresário Pau-
lo Tadeu Rivalta de Barros.

O Fórum Ribeirão Preto do
Futuro foi instalado pela
AEAARP em 6 de março e con-
siste em um núcleo de nature-
za consultiva da entidade, com
o objetivo de fomentar e
incrementar estudos, debates
e discussões de assuntos téc-
nicos, administrativos, eco-
nômicos, humanos e sociais,
próprios de Ribeirão Preto e
região.
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Ribeirão Preto em debate
Fórum encerra ciclo de discussões sobre o Plano Diretor

Abertura do Fórum aconteceu em 6 de março deste ano

Implantado em 6 de março deste ano, o
Fórum Permanente de Debates Ribei-
rão Preto do Futuro, entendido como

Núcleo Consultivo da Associação de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
de Ribeirão Preto (AEAARP), conclui,
em julho, o ciclo de debates e traba-
lhos acerca do Plano Diretor de Ribei-
rão Preto. Iniciativa da presidência da
AEAARP e um dos pontos importan-
tes da gestão do engenheiro civil Wil-
son Luiz Laguna, o projeto de implan-
tação do Fórum recebeu o apoio da di-
retoria e do Conselho Deliberativo,
sendo entendido como um importante

avanço para que a Associação, que
este ano completou 58 anos, se colo-
casse no centro dos debates e discus-
sões de nossa cidade.

Dessa forma, a AEAARP busca exer-
cer seu papel social e contribuir para a
solução de problemas de Ribeirão Pre-
to a partir de contribuições técnicas. O
Fórum Ribeirão Preto do Futuro, coor-
denado pelos engenheiros civis
Ericson Dias Mello e Roberto
Maestrello, foi implantado e se conso-
lida como um núcleo consultivo da
AEAARP, com o objetivo de fomentar
e incrementar estudos e debates de as-

suntos técnicos, administrativos, eco-
nômicos, humanos e sociais, próprios
de Ribeirão Preto e região, em especi-
al, aqueles relacionados à engenharia,
arquitetura, agronomia, e geologia,
profissões do sistema Confea/Crea,
cujos profissionais associados da
AEAARP somam quase 3 mil, consti-
tuindo-se, como disse o presidente do
Conselho Deliberativo da entidade, en-
genheiro civil José Alfredo Pedreschi
Monteiro, “em um celeiro de gente
competente”.

Com esse potencial técnico e a voca-
ção de uma entidade historicamente
comprometida com o desenvolvimento
sustentado de nossa cidade, a AEAARP,
ao implantar o Fórum, se estruturou a
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Salão nobre da AEAARP recebeu cerca de 200 pessoas na abertura do Fórum

contribuir e participar   de forma organi-
zada e sistematizada das grandes discus-
sões que se impõem no atual contexto,
especialmente os debates sobre o Plano
Diretor e as importantes questões urba-
nas próprias de um município, que apre-
sentou nas últimas décadas crescimen-
to populacional e desenvolvimento eco-
nômico bastante significativo.

No entanto, esse crescimento e de-
senvolvimento produziram substanci-

ais alterações nas organizações eco-
nômica, social e espacial da cidade,
sendo que a diversificação das ativi-
dades comerciais, industr iais,
agropecuárias e de prestação de servi-
ços, o uso e ocupação do solo e a di-
nâmica social resultante, aliados à au-
sência de elementos de planejamento
em muitas áreas e à ineficácia de mui-
tas políticas públicas, conduziram a ci-
dade a uma série de problemas estru-

turais, que comprometem o desenvol-
vimento sustentado e se constituem em
um obstáculo aos investimentos e de-
senvolvimento para a nossa Ribeirão
Preto. Além disso, comprometem a qua-
lidade de vida da população e as con-
dições do meio ambiente.

O Fórum se coloca nesse sentido, como
um catalisador para a construção de al-
ternativas viáveis para a solução de pro-
blemas e para a definição das condições



Comissões aprofundam os temas
debatidos

As Comissões Especiais de Estudos, nomeadas pela AEAARP e que têm
os objetivos de promover a organização e sistematização dos assuntos abor-
dados nas mesas de debates, coletar e analisar propostas, aprofundando os
temas com estudos e pesquisas sobre os diversos tópicos abordados, deverão
apresentar, ao final dos trabalhos, relatórios, que de forma sucinta e concisa,
representem os principais aspectos abordados e relatem a posição da entida-
de acerca dos assuntos.
São as seguintes às comissões nomeadas e seus coordenadores:

Uso e Proteção de Recursos Hídricos Subterrâneos
Coordenação: Engenheiros Umberto Menegucci e Carlos Di Bonifácio

Código deObras
Coordenação: Engenheiros José Aníbal Laguna e Nilton Bonagamba e arqui-
teto Marcos Túlio Frossard

Plano Diretor Rural
Coordenação: Engenheiros agrônomos Paulo Purrenes Peixoto e Glauco
Eduardo P. Cortez

Sistema Viário
Coordenação: Engenheiro Pedro Ghidelli e arquitetos José Luiz de Almeida e
Carlos Alberto Gabarra

Mobiliário Urbano
Coordenação: Engenheira Maria Inês Cavalcanti e arquitetas José Antonio
Lanchoti e Sílvio Contart

A Comissão para tratar do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo está
sendo constituída.
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necessárias ao desenvolvimento do mu-
nicípio, a partir dos debates com especi-
alistas e lideranças de nossa cidade e de
estudos e pesquisas a serem realizados.

Fórum prioriza debates
sobre o Plano Diretor

Para um Fórum de caráter permanente,
contribuir para assuntos de interesse da
agenda municipal é extremamente impor-
tante, e nesse sentido o Fórum Ribeirão
Preto do Futuro, como anunciado na so-
lenidade de implantação, construiu sua
pauta para esse primeiro semestre do ano
voltada aos temas do Plano Diretor e
suas peças complementares. De 6 de
março a 21 de junho foram realizadas sete
mesas de debates, sendo contemplados
os seguintes temas: Uso e Proteção de
Recursos Hídricos Subterrâneos, Códi-
go de Obras, Plano Diretor Agrícola, Sis-
tema Viário, Mobiliário Urbano,
Parcelamento do Solo e Uso e Ocupa-
ção do Solo. Esse ciclo de debates so-

bre o Plano Diretor encerra-se em 6 de
julho, com a formação da mesa de deba-
tes sobre o Código do Meio Ambiente.

Para cada uma das mesas de debate,
que contaram com a presença de impor-
tantes palestrantes e debatedores, con-
vidados pela coordenação do Fórum, se-
guiu-se um trabalho de sistematização
das idéias e dos pontos considerados
mais importantes apresentados nos de-
bates. Comissões de estudos foram no-
meadas pela AEAARP para organizar e
sistematizar os principais pontos deba-
tidos e, em reuniões do Fórum especifi-
camente convocadas para esse fim, ex-
puseram os aspectos considerados mais
relevantes. Nessas ocasiões, o público
participante pôde contribuir com propos-
tas, que somadas a outras sugestões en-
caminhadas pelos sócios da AEAARP e
demais interessados, via e-mail do
Fórum, permitiram às comissões de es-
tudos, para cada um dos temas debati-
dos, a apresentação de um relatório final

contendo uma síntese dos debates e das
propostas. Estes relatórios serão enca-
minhados ao Poder Público municipal e
ao Comur, após consulta ao corpo
associativo da entidade, como contribui-
ção da AEAARP para esses assuntos.

Essas posições passarão a ser defen-
didas pela Associação e por seus repre-
sentantes nos diversos conselhos mu-
nicipais e nas demais esferas que a enti-
dade possua representação. O Fórum Ri-
beirão Preto do Futuro tem contado com
a importante participação, nos seus de-
bates e atividades, do corpo de associa-
dos da entidade, empresários, pessoas
da comunidade e acadêmicos, que têm
colaborado muito no sentido de conferir
representatividade aos resultados das
atividades realizadas.

Agenda do Fórum
Para o segundo semestre deste ano, o

Fórum Permanente de Debates Ribeirão
Preto do Futuro dará andamento aos
seus trabalhos, em busca de seus obje-
tivos, oportunizando ao associado e à
população de forma geral a discussão
de temas importantes para a nossa cida-
de. Em pauta: Enchentes e Drenagem
Urbana, Revitalização da Avenida Nove
de Julho, Ampliação da Rodoviária,
Acessibilidade Urbana, Resíduos Sóli-
dos da Construção Civil e outros temas.
Além dos debates e dos trabalhos de
pesquisa e estudos, a coordenação do
Fórum pretende incrementar a participa-
ção do associado por meio do site da
AEAARP.

Engº Civil Ericson Dias Mello

Coordenador do FórumRibeirão
Preto do Futuro
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Exposição a ruído
PAIR � Perda Auditiva Induzida por Ruído

A perda auditiva neurossensorial por
exposição continuada a níveis ele-
vados de pressão sonora, ou per-

da auditiva induzida por ruído (PAIR) re-
lacionada ao trabalho, é uma diminuição
gradual da acuidade auditiva.

Tem como características principais a
irreversibilidade e a progressão gradual
com o tempo de exposição ao risco.

A sua história mostra, inicialmente, o
acometimento dos limiares auditivos em
uma ou mais freqüências da faixa de 3.000
a 6.000 Hz. As freqüências mais altas e
mais baixas poderão levar mais tempo
para ser afetadas.

Uma vez cessada a exposição, não ha-
verá progressão da redução auditiva.

Cresce, na atualidade, a preocupação
com os efeitos extra-auditivos provoca-
dos pela exposição ao ruído.

Apesar de serem pouco conhecidas,
as evidências clínicas e epidemiológicas
alertam para sua importância, manifestan-
do-se, entre outros, pela:

�  hipertensão arterial;
�  distúrbios gastrintestinais;
�  alterações do sono e
psicoafetivas.
Em todos os casos, há gran-

de repercussão sobre a quali-
dade de vida dos trabalhado-
res. (Fonte: Ministério da
Saúde)

Caracterizada a relação entre
a perda auditiva e o trabalho
realizado na empresa, bem
como a culpa do empregador
por não tomar providências
para neutralizar a insalubrida-
de, como a prescrição correta
e troca freqüente de EPIs, é de-
vida, ao trabalhador, indeniza-
ção por danos morais, uma vez
que “A perda auditiva traz limi-
tações sociais à pessoa que a adquire”.
Esta é a decisão unânime tomada pela 1ª
Câmara do Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região - Campinas/SP.

José Fernando Ferreira Vieira

Engenheiro Mecânico e de Segurança
do Trabalho e Perito Judicial

9Revista Painel
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MEIO AMBIENTE

O I Congresso Internacional de
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Humano: Biodiversi-

dade, Recursos Hídricos e Res-
ponsabilidade Social (Madehuman
I) aconteceu no Centro de Con-
venções da Bahia, em Salvador,
entre 12 e 16 de julho. O evento
fo i  uma in ic ia t iva da UPADI
(Unión Panamer icana de
Asociaciones de Ingenieros), por
meio de seu Comitê de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Huma-
no e com o apoio do Confea/Crea-
BA, do governo da Bahia e de
empresas dos setores de enge-

I Congresso Internacional de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Humano

nharia, energia, alimentação e ou-
tras áreas.

Uma programação de 48 análises
técnicas e palestras sobre variados
temas compuseram esta jornada de
quatro dias intensos de trabalho.
As 11 palestras realizadas no se-
gundo e terceiro dias do evento
contemplaram os participantes com
temas surpreendentes, como
Inesgotabil idade do petróleo e
suas conseqüências econômicas,
ambientais e legais; atuais, como
Aterros sanitários sustentáveis –
uma proposta de gestão alternati-

va de biogás no Brasil; polêmicos,
como a questão abordada na pa-
lestra Monocultura do eucalipto –
mitos e verdades; e até mesmo vol-
tados à espiritualidade, como Meio
ambiente, desenvolvimento huma-
no e felicidade, proferida por um
ex- físico e professor universitário,
hoje, nada mais, nada menos que o
Lama Padma Samtem.

Com o apoio do Crea-SP, por
meio de seu presidente, enge-
nheiro José Tadeu da Silva, e por
sugestão do coordenador  do
Grupo de Trabalho Plano Diretor,

também do Crea-SP, enge-
nhei ro  João Abukater
Neto, estivemos presen-
tes no congresso, no qual
fizemos menção ao nosso
Fórum Permanente de Deba-
tes Ribeirão Preto do Futu-
ro, bem como à AEAARP,
quando apresentamos o tra-
balho intitulado Contribui-
ção à elaboração do Plano
Diretor Participativo,
focando a zona rural, de Ri-
beirão Preto.

Uma das palestras mais
concorr idas t ra tou dos
Esforços do Ministério do
Meio Ambiente no Esta-
do da Bahia e foi proferi-
da pelo advogado Júl io
César de Sá da Rocha, su-
per intendente do Ibama
naquele Estado. Já a pa-
lestra de encerramento do
evento t ra tou do tema
responsabilidade social e
foi proferida pelo enge-
nheiro Carlos Stagliorio,
também organizador do
congresso e  pres idente
do Comi tê  UPADI-
MADEHUMAN .

Paulo Peixoto, ao lado do engº Carlos Stagliorio (à dir.) e de Júlio César de Sá da Rocha (à esq.)

Fotos: Divulgação
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Em atividade desde maio de 1996, o Pró-Saúde, serviço de medicina preventiva da São Francisco Clínicas, sempre

enfocou a prevenção como a melhor solução para promover a saúde global dos clientes. Uma equipe multidisciplinar

formada por enfermeiras, atendentes, nutricionistas, psicólogos e médicos trabalha em três etapas: detecção precoce,

orientação e acompanhamento no tratamento de pacientes com doenças crônicas como: hipertensos, diabéticos e obesos.

O reconhecimento veio logo, já que em 1998 o serviço foi vencedor do 4º Prêmio Abramge de Medicina.

Ao longo dos anos o Pró-Saúde ampliou seus programas e sua área de atuação. A primeira novidade implantada foi

o Programa de Prevenção ao Tabagismo que já está sendo bastante utilizado pelos clientes. Atualmente, o serviço oferece

ainda um ambulatório de saúde da mulher, campanha de combate ao sedentarismo, sala de reabilitação física, apoio

psicológico e uma sala permanente de vacinação, onde são aplicadas vacinas não disponíveis na rede básica de saúde a

preço de custo, como por exemplo: gripe, catapora, meningite, hepatite A e B, tríplice acelular, entre outras.

O endereço do Pró Saúde é Rua Altino Arantes, 1340 - telefone: 3632-0554.

Funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas. Às terças-feiras, o

atendimento se estende até às 19 horas.

Pró-Saúde: medicina preventiva

O evento pioneiro contou com
a presença de representantes de
cinco países e 17 Estados brasi-
leiros. Devido ao sucesso, já es-
tão em andamento as iniciativas
para a  rea l ização do
MADEHUMAN II, em 2007, e o
convite do Crea-SP para realizá-
lo em São Paulo, e também da
Itaipu Binacional, para sediá-lo
em Foz do Iguaçu (PR).

Podemos afirmar que esta ini-
ciativa é um interessante momen-
to de reflexão da engenharia, das
profissões da área tecnológica de
modo geral e das possibilidades
de co laboração destas com a
questão ambiental e de qualida-
de de vida.

Paulo Peixoto ministrou a palestra Contribuição à elaboração do Plano Diretor Participativo,
focando a zona rural, de Ribeirão Preto

Paulo Purrenes Peixoto

Diretor de Engenharia de Meio
Ambiente, Gestão Ambiental e

Afins da AEAARP
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PÁRA-RAIOS

O que há de novo na norma de
instalações elétricas

Desde março de 2005 está valendo o
novo texto da norma NBR 5410, de 2004,
da ABNT.

Esta adequação é a evolução natural
do segmento de proteção, devido ao cres-
cimento da quantidade de edificações,
bem como dos eletroeletrônicos existen-
tes no seu interior.

Nos últimos anos, o aumento de carga
e a quantidade destes equipamentos vêm
crescendo descontroladamente, trazen-
do uma preocupação de proteção contra
queimas provocadas pelas descargas at-
mosféricas. E sabemos que os equipa-
mentos eletroeletrônicos são cada vez
mais importantes para armazenar nossos
dados, controlar nossa empresa e con-
duzir nossa produção.

Toda instalação elétrica e de sinal deve
ser provida de Dispositivo de Proteção
contra Surtos (DPS).

O DPS chegou  para ficar. A sua finali-
dade principal é proteger os circuitos e
os equipamentos contra sinistros causa-
dos pelos raios.

O DPS é acomodado em três níveis
dentro da instalação elétrica. No quadro
de entrada da concessionária na
edificação (classe I), no quadro principal
de distribuição (classe II) e junto ao equi-
pamento sensível (classe III – proteção
mais refinada).

Devem ser conectados em paralelo
com todas as fases e ligados ao
aterramento. Uma outra proteção deve
ser prevista para o condutor neutro e li-
gada ao mesmo aterramento (classe I e
II). Também deve ser utilizada uma prote-
ção junto aos equipamentos essenciais
para o funcionamento do estabelecimen-
to. Exemplos: servidores, centrais telefô-
nicas, UTI de hospitais, sistemas de
monitoramento e de segurança ou outro

equipamento de vital utili-
zação para a produção. Nes-
te ultimo caso, o DPS deve
ser ligado em série.

A construção do DPS
deve ser robusta, com invó-
lucros antichama, podendo
ser modelos curto-
circuitantes ou não-curto-
circuitantes (óxido de zinco
ou centelhadores), e pos-
suir um dispositivo de
autoproteção (DP). Ele deve
ser posicionado após o
disjuntor geral e antes do
DR - Diferencial Residual.

O aterramento deve sempre estar pre-
sente nas instalações elétricas, e suas
funções são dissipar as correntes
elevadíssimas das descargas atmosféri-
cas, evitar a formação de eletrostática nos
equipamentos e eliminar os choques elé-
tricos. Não podemos classificar o
aterramento como sendo um elemento de
proteção contra descargas atmosféricas.
É, sim, um integrante de um sistema de
proteção que contempla outros elemen-
tos.

Lembramos que um SPDA, Sistema de
Proteção contra Descargas Atmosféricas,
é indicado para proteger as estruturas de
uma edificação, ficando para o
aterramento, juntamente com o DPS, a
função de proteção dos equipamentos e
circuitos internos do volume a ser prote-
gido. Fusíveis e disjuntores protegem a
instalação dos curtos-circuitos. Nobreaks
abastecem os equipamentos quando fal-
ta energia. Estabilizadores somente regu-
lam as variações de tensões provocadas
pelas redes de energia.

Proteções contra descargas atmos-
féricas devem atender plenamente às
recomendações da norma, à Lei Muni-

cipal de Ribeirão Preto, bem como à NR
10, pois sinistros causados pela falha
de proteção poderão acontecer em
qualquer tempo e em todas as instala-
ções elétricas.

Um projeto específico e sua instalação
devem contemplar todas as áreas vulne-
ráveis a toques das descargas atmosféri-
cas e prever segurança nos locais de en-
trada de surtos, pois basta um único pon-
to desprotegido para comprometer todo
o sistema.

Devemos prevenir as edificações con-
tra o toque de uma descarga, pois sua
grandeza é de milhares de ampères e cen-
tenas de volts, chegando a 13.000o, o que
equivale a cinco vezes a temperatura da
superfície do Sol.

Abrimos, aqui, nosso canal de respos-
tas às dúvidas mais freqüentes.
Nosso endereço eletrônico é:
spdarui@hotmail.com

Rui C. Braga

Especialista em proteção contra
descargas atmosféricas
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CREA-SP

Registro de Empresas

11111As firmas, sociedades, associações, companhias,cooperativas e empresas que se organizam para
executar obras ou serviços relacionados na forma

estabelecida em lei só poderão iniciar suas ativida-
des depois de promover o competente registro nos
Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais
do seu quadro técnico. Artigo 59 da Lei 5.194/66.

22222Quando os serviços forem executados em luga
res distantes da sede da entidade, esta deverá
manter junto a cada um dos serviços um profissio-

nal devidamente habilitado naquela jurisdição. Artigo
61 da Lei 5.194/66.

33333Só será concedido registro à pessoa jurídica cuja
denominação for condizente com suas finalida
des e quando seus responsáveis técnicos tive-

rem atribuições coerentes com os objetivos sociais da
mesma. Artigo 9º da Resolução 336/89.

44444Só será concedido registro à pessoa jurídica na
plenitude de seus objetivos sociais, de suas se
ções técnicas, se os profissionais do seu quadro

técnico cobrirem todas as atividades a serem exerci-
tadas. Artigo 13 da Resolução 336/89.

55555Só poderá ter, em sua denominação, as palavras
engenharia, arquitetura ou agronomia a firma co
mercial ou industrial cuja diretoria for composta,

em sua maioria, de profissionais registrados nos Con-
selhos Regionais. Artigo 5º da Lei 5.194/66.

66666Os documentos exigidos são requerimento; qua
dro técnico; cópia autenticada (ou cópia e origi
nal) do Instrumento de Constituição e suas altera-

ções; ART; comprovação do vínculo entre a empresa
e o profissional, cartão do CNPJ; comprovante de qui-
tação da anuidade dos responsáveis técnicos e taxa.
Após o cadastro, será expedida a anuidade da em-
presa. (www.creasp.org.br link: empresas/procedimen-
tos/registro)

66666.1.1.1.1.1 - Requerimento - Se o profissional for res
ponsável técnico por outras empresas, deverá,

obrigatoriamente, preencher o campo 12, item
Responsável Técnico, também pelas empresas

do formulário "RAE� � Requerimento e Alteração
de Empresa.

O requerimento e o quadro técnico, assim como
outras informações, estão disponíveis no site
www.creasp.org.br link: Serviços/Serviços Aber-
tos ao Público/Formulário Eletrônico/Empresa:
Requerimento para Registro e Alteração de Em-
presa - RAE
Formulário Quadro Técnico (anexo ao RAE)

66666.2.2.2.2.2 - ART - As atividades técnicas estão disponí
veis no site www.creasp.org.br link: Informações/

Tabelas/Tabela Preenchimento de ART (vá até o
final da página)/próxima/campo 26.

66666.3.3.3.3.3 - O vínculo entre a empresa e o profissional
poderá ser contrato entre as partes �autônomo�

ou empregado e deverá conter, basicamente, sa-
lário mínimo profissional (até 6horas/dia, 6 salári-
os mínimos; 7 horas/dia, 7,25 SM; e 8 horas/dia,
8,5 SM, conforme Lei 4.950-A/66); dias e horário
de trabalho (no mínimo 12 horas/semana).

77777Os prazos para todos os serviços prestados pelo
Crea-SP estão dispostos na Instrução nº 2.404 /
2005 - �Estabelece prazos para a realização dos

diversos serviços oferecidos pelo Crea-SP ao público
em geral�. Salientamos que o prazo mínimo para o
registro de empresa é de cinco dias úteis.

88888A Resolução nº 417/98 relaciona as empresas in
dustriais enquadráveis nos Artigos 59 e 60 da Lei
n.º 5.194/66.

99999Antes de protocolar, verifique: dias e horários de
trabalho (mínimo 12 horas/semana); salário míni
mo profissional; compatibilidade da distância en-

tre a empresa e a residência do profissional para sua
participação efetiva e se as atribuições do profissional
estão compatíveis com o objetivo social da empresa.

Após a análise, poderão ser formuladas exigências
para dar continuidade à solicitação.
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ENGENHARIA CIVIL

Cura de Concreto
O que é a Cura de Concreto?

É o conjunto de operações que devem
ser realizadas no concreto aplicado, vi-
sando a diminuir a evaporação da água, a
fim de favorecer a hidratação.

Quais são os elementos que pro-
vocam a evaporação?

Basicamente são temperatura ambien-
te, vento e umidade relativa do ar. Conse-
qüentemente, a influencia é maior quan-
do existe uma combinação crítica destes
fatores.

Em que momento deve ser inicia-
da a cura do concreto?

Imediatamente após o endurecimento
superficial do concreto. No caso de su-
perfícies horizontais, isto acontece de
duas a quatro horas depois de aplicado o
concreto. No caso das superfícies verti-
cais, é necessário tomar algumas precau-
ções, como umedecer as fôrmas e mantê-
las saturadas após a concretagem.

A que temperatura e durante quan-
to tempo é conveniente manter a
cura?

As especificações indicam que se deve
manter o concreto numa temperatura aci-
ma de 10°C e em condições de saturação,
pelo menos durante os sete primeiros dias
depois de lançado, para concretos pro-
duzidos com cimento  Portland. Já com
cimento comum, de endurecimento mais
lento, deve ser mais prolongada.

Os procedimentos de cura em cli-

ma quente e clima frio são iguais?

Não. Em clima quente, basta evitar que
o concreto perca água por evaporação.
No clima frio, devemos prevenir que a
temperatura do concreto chegue ao grau
de inibição da hidratação do cimento. Para
evitar que o calor que gera a hidratação
seja dissipado, recomenda-se adicionar,
como cobertura, aditivos que formam uma
película (filme) superficial no concreto,
tais como plástico, e outros métodos, que
podem variar conforme o caso.

Como se controla a temperatura do
concreto para assegurar uma boa
cura?

Em climas quentes, ou temperados, a
temperatura adequada para uma boa cura
ocorre se o concreto for mantido em con-
dições de saturação. Desta maneira, as
reações de hidratação progridem normal-
mente, e o calor desprendido mantém a
temperatura apropriada. Em climas frios,
deve-se proteger o concreto para evitar
que o calor e a hidratação se dissipem.

Quais são as recomendações que
devem ser feitas para um controle
da perda de umidade?

Para elementos horizontais recomenda-
se cobrir a superfície com materiais que
impeçam a evaporação, tais como telas
úmidas, papeis não-absorventes ou de
cor clara, aditivos, areia saturada, laminas
de materiais plásti-
cos ou  d’água, en-
tre outros. Para
elementos verti-

cais, a perda de umidade pode ser evita-
da quando eles ainda estiverem nas fôr-
mas. Uma vez retirados, podem ser apli-
cadas membranas específicas de cura,
plásticos, papéis impermeáveis, entre
outros.

Em quais elementos estruturais a
cura deve ser mais rigorosa?

Todo concreto deve ser curado. No
entanto, os elementos expostos no meio
ambiente em condições mais críticas e
que, conseqüentemente, podem ter mai-
ores problemas por falta de cura, são as
peças delgadas e com grande área de ex-
posição, tais como lajes, pavimento rígi-
do, peças, pré-moldados, entre outras.

Quais são as conseqüências a uma
peça estrutural se não forem
adotados os procedimentos ade-
quados de cura?

A influência da cura malfeita diminui a
qualidade do concreto, devido à queda
em sua resistência (chegando a até 50%),
aparecimento de fissuras,  excessiva
porosidade e alta permeabilidade. A con-
seqüência desses fatores é a pouca du-
rabilidade.

Quais processos aceleram a cura?

Um dos processos mais usuais é a cura
a vapor, que favorece o desenvolvimen-
to da resistência com base nas condições
de umidade e temperatura.

JoséRoberto Hortêncio Romero

Engenheiro civil e Diretor Comercial e
de Produção da Leão Engenharia S.A
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Plano Diretor

R ibeirão Preto tem, neste ano, a
oportunidade de aprovar seu pri-
meiro Plano Diretor, como peça fun-

damental do crescimento harmônico, com
qualidade de vida para seus habitantes e
respeito ao meio ambiente, à cultura e ao
patrimônio histórico desta querida cidade.

Quem conhece administrações públicas,
sabe que não se espera milagres deste do-
cumento, mas ao menos teremos uma recei-
ta, racional e objetiva, para um desenvolvi-
mento, com regras claras para a proteção
dos direitos dos cidadãos e das comunida-
des, de suas obrigações e de seus direitos.
Há anos vimos discutindo as leis comple-
mentares que compõem tal plano.

Várias entidades têm participado das
diversas reuniões do Comur, não poden-
do dizer que não conheceram o teor des-
tas peças complementares. A Secretaria
de Planejamento e Gestão Ambiental, por
meio de seus técnicos, tem obrigação,
até julho deste ano, de entregar os pro-
jetos de leis complementares, revistos e
adequados, para sua discussão junto ao
Comur, antes do encaminhamento des-
tes pelo Executivo à Câmara Municipal.

A elaboração destas peças e das par-
tes já aprovadas (a lei do Plano diretor e
do Código do Meio Ambiente) é resul-
tado do conhecimento que temos dos
problemas e anseios da cidade em to-
dos seus bairros e distrito, bem como
da área rural do município.

Recentemente, uma comissão da Câ-
mara Municipal percorreu os bairros,
buscando reconhecer a expectativa da-
quelas comunidades. A Secretaria do
Planejamento acompanhou esta peregri-
nação para, em contato com os cidadãos
dos bairros, conhecer de perto lideran-
ças e aqueles que lutam por eles, seus
anseios e esperanças.

O resumo desses encontros gerou um
documento que é um verdadeiro banco de
dados para que os diagnósticos, planos,
programas e projetos futuros contemplem
soluções compatíveis com tais expectativas.
Com certeza, com sensibilidade, técnica e
competência, buscaremos soluções para
cada uma das importantes funções sociais
de sua cidade: habitação, educação, saúde,
cultura, esporte, lazer, transporte, trabalho,
segurança e abastecimento.

É claro que as soluções não aconte-
cem num simples toque de mágica, mas,

como disse, a receita inicial estará pres-
crita para proporcionar crescimento com
desenvolvimento.

Além de tudo, é fundamental que o
processo de planejamento permanente
seja consolidado como instrumento de-
finitivo para a integração das ações ad-
ministrativas, visando ao aprimoramen-
to da norma e conduta, respeitando sem-
pre a participação popular e as eleições
tomadas de forma democrática.

A leitura profunda do conteúdo da lei
do Plano Diretor dará rumos certos ao
crescimento desejado por todos e abre
ferramentas preciosas para implementar
as ações administrativas nas soluções
dos conflitos preventivos surgidos nas
questões, especialmente urbanas.

A lei de Uso e Ocupação do Solo é a
mais esperada, pois disciplina o direito
de edificar, ocupar e funcionar as ativi-
dades de moradores, comerciantes, in-
dustriais e prestadores de serviços nas
diversas regiões da cidade.

Algumas mudanças, resultantes do
conhecimento que se tem, atualmente,
das tendências e vocações dos locais,
poderão ser conflituosas, e mecanismos
legais há de serem ocasionados pelos
poderes constituídos a fim de equacionar
tais conflitos, consultando-se a popula-
ção, para quem desejamos ordenar a ci-
dade, seu lar e o de sua família.

O carinho e o respeito que temos pela
cidade em que nascemos, que nos edu-
cou e recebeu, são a argamassa indis-
pensável à construção desta cidade.

Confiamos em nossa dedicação, na
nossa experiência e no trabalho de to-
dos os funcionários e cidadãos que se
dedicam à confecção deste trabalho. E
não são poucos os envolvidos. Mas
nunca deixam de pedir proteção superi-
or para encontrar os melhores caminhos
para a querida Ribeirão Preto.

A AEAARP envolveu-se em um mer-
gulho profundo para enriquecer sua
colaboração indispensável, com a co-
munidade técnica de urbanismo e pla-
nejamento e o testemunho precioso de
sua cidadania e civismo.

José Aníbal Laguna

Engenheiro civil, ex-presidente da
AEAARP e diretor de urbanismo da

Secretaria de Planejamento de Ribeirão
Preto
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Prestação de contas
Em 3 de junho, o presidente da AEAARP, Wilson Luiz Laguna, esteve em

Termas de Ibirá, onde se encontrou com o presidente do Crea-SP, José Tadeu da
Silva, para receber o ofício nº 03/06-GP e prestar contas da verba recebida do
Conselho, a título de repasse correspondente aos 10% das ARTs.

Wilson Luiz Laguna (3º da esq. p/ a dir.) ao lado do presidente do Crea-SP, José
Tadeu da Silva (4º da esq. p/ a dir.)

NOTASMEIO AMBIENTE

Em 5 de junho comemora-se o Dia do Meio
Ambiente. Nos últimos anos, embora a ques-
tão ambiental ainda seja vista por uma mi-
noria como um empecilho ao desenvolvi-
mento, que gera obstáculos à produção, re-
paração de danos, atraso de cronogramas
e pagamento de indenizações, a grande
maioria dos empresários já percebeu a ne-
cessidade de proteger o meio ambiente e
os benefícios que essa conduta pode trazer.

Os sistemas de gestão ambiental, aplicá-
veis e acessíveis a qualquer atividade, re-
duzem riscos, geram economia de recursos
e garantem a boa imagem da empresa pe-
rante a sociedade. O marketing verde, a
certificação ambiental, as normas ISO 14000
e os produtos ecologicamente corretos vêm
ganhando cada vez mais espaço e conquis-
tando público. Sem contar com as facilida-
des de crédito e descontos nos preços de
seguros para as empresas ambientalmente
corretas.

Os mecanismos de desenvolvimento lim-
po (MDL), estabelecidos pelo Protocolo de
Kyoto, também são uma boa oportunidade
para negócios, tendo sido procurados antes
mesmo da entrada em vigor do mercado de
carbono (2008 � 2012).

Nesse contexto favorável, a velha concep-
ção do meio ambiente como inconciliável
com a produção não mais pode prosperar.
O setor empresarial é um setor dinâmico, e
aqueles que não incluírem a temática
ambiental ficarão para trás. As
externalidades negativas do meio ambiente
podem ser contornadas, iniciando-se pelo
cumprimento das exigências legais. Em caso
de dúvida, consulte um engenheiro agrôno-
mo e/ou um advogado.

Wilson de
Andrade Santos
Engenheiro Agrônomo

José Alfredo Villalobos Saretta engenheiro agrimensor
José Costa Pereira Filho engenheiro agrônomo
Antonio Carvalho dos Santos Filho engenheiro civil
Carlos Henrique Silva engenheiro civil
Fábio Trevisan � engenheiro civil
Marco Aurélio Rotolo engenheiro civil
Silvia Ferreira da Rosa Maestrello estudante de agronomia

Novos associados

Sociedade Hípica de Ribeirão Preto
A Sociedade Hípica de Ribeirão Preto, com base na mudança de seu

estatuto social, criou a figura do “sócio pessoa jurídica”, que permite
ao clube firmar convênios com empresas.

Com isso, a diretoria do clube está oferecendo este benefício aos
associados da AEAARP, que pagarão uma mensalidade bem abaixo do
valor de mercado,q eu hoje está em R$ 130, mais R$ 15 por dependente.

A proposta é a seguinte:
> de 200 pessoas: mensalidade R$ 80
> de 400 pessoas: mensalidade R$ 40
> de 800 pessoas: mensalidade R$ 20
> de 1.600 pessoas: mensalidade R$ 10
Este valor inclui sócios titular e dependentes. O clube possui sede e

salão sociais, lanchonete, restaurante, salão de jogos, seis quadras de
tênis de saibro, duas piscinas grandes e uma infantil, toboágua, parqui-
nho, campo de futebol oficial, quadra poliesportiva, sauna, complexo
hípico com pista de grama e areia, campo de pólo e escolinha de hipis-
mo.

Os interessados ema aderir a este convênio devem entrar em contato
com a AEAARP, pelo telefone 2102-1718.
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Falecimentos
A AEAARP lamenta o falecimento do engenhei-

ro eletricista e um dos fundadores da Associação,
Jean Charlier, ocorrido em 25 de junho, e do enge-
nheiro civil sanitarista Ubiratan Lemos dos Reis,
que aconteceu em 23 de junho. Charlier foi sepul-
tado em Ribeirão Preto, aos 81 anos, e Reis, em
Alpinópolis (MG), aos 79 anos.

A AEAARP solidariza-se com os familiares des-
tes dois profissionais que ajudaram a construir a
história da entidade.
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NOTA DE
ESCLARECIMENTO

AoConselho Editorial da revista Painel

Quero informar que o artigo intitulado
Planejamento urbano em época de
globalização, publicado nas páginas 12 e
13 da edição 132 de Painel, emmarço de
2006, assinado por mim, é uma transcri-
ção literal de outros dois textos:
1. Introdução da tese de doutorado
�A cidade cognitiva�, de Robinson
Borba (FAU, USP, 2000)
2.Plano estratégico de Évora (1997-
2004)

CamilaGarcia Aguilera - Arquiteta

Da esq. p/ a dir.: Luiz Eduardo Lacerda dos
Santos, Eduardo Alberto Ricci, Wilson Luiz
Laguna e Roberto Maestrello

ABPv e AEAARP fecham
parceria

A AEAARP e a Associação Brasi-
 leira de Pavimentação (ABPv) as-
  sinaram convênio, em 23 de ju-

nho, para promover cursos na área de
pavimentação em Ribeirão Preto. O pre-
sidente da ABPv, eng° Eduardo Alberto
Ricci, esteve na cidade para a assinatu-
ra do contrato.

A Associação, com sede no Rio de
Janeiro, tem 47 anos e possui 4 mil asso-
ciados entre profissionais, empresas e
governos federal, estadual e municipal.
“Com este convênio, pretendemos
interiorizar o ensino na área de pavimen-
tos, passando aos profissionais conhe-
cimentos tecnológicos em infra-estrutu-
ra de transportes. Vamos implantar cur-
sos em Ribeirão Preto para disseminar
as técnicas da engenharia de pavimen-
tação”, explica Ricci.

A ABPv tem grande poder técnico e
político, e sua história se confunde com o
início da pavimentação no Brasil. “No país,

ela começou praticamente com a fundação
da Associação, que hoje é conhecida inter-
nacionalmente”, diz o presidente.

Anualmente, a ABPv realiza dois grandes
eventos: a Reunião Anual de Pavimentação
(RAPv) e a Reunião de Pavimentação Urba-
na (RPU). A RAPv, que aborda a situação
das estradas brasileiras, realizará sua 37ª
edição em Goiânia, de 8 a 11 de agosto de
2006. Este ano, pela primeira vez, a ABPv
está trabalhando em parceria com a ABDER
(Associação Brasileira dos Departamentos
de Estradas de Rodagem).

Dessa forma, conjuntamente com a 37ª
RAPv, será realizado o 11° Enacor (En-
contro Nacional de Conservação Rodo-
viária). A organização do evento recebeu
mais de uma centena de trabalhos técni-
cos, e serão proferidas nove palestras para
um público estimado de 1.000 pessoas. A
14ª RPU, no segundo semestre de 2007,
está sendo programada para acontecer em
Ribeirão Preto.

Não será a primeira vez que o Estado de
São Paulo será palco deste evento. A 6ª
RPU foi realizada em Santos, de 18 a 20 de

AEAARP assina convênio com ABES
A AEAARP assinou um convênio

com a Associação Brasileira de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental (ABES),
em 9 de junho, para a realização de cur-
sos e seminários destas áreas em Ri-
beirão Preto. O convênio foi assinado
pelos presidentes da AEAARP,
Wilson Luiz Laguna, e da ABES –
seção São Paulo, Lineu Andrade
de Almeida.

Fundada há 40 anos, a ABES é
uma entidade que reúne 12 mil
profissionais e empresas das áre-
as sanitária e ambiental, com se-
ções em 22 Estados e subseções
em várias cidades do país, inclu-
indo 13 no interior paulista. Ela
também é ligada à Associação
Interamericana de Engenharia Sa-
nitária e Ambiental (AIDIS), que
congrega 30 mil membros em todo
o continente americano.

“Oferecemos cursos em São
Paulo e, agora, também em Ribei-
rão Preto, objetivando a
interiorização dos conhecimentos

abril de 1995; e a 7ª RPU, em São José
dos Campos, de 24 a 28 de junho de 1996.
Ambas com sucesso técnico que muito
contribuiu para o país.

Durante a assinatura do contrato, além
do presidente da ABPv, estiveram presen-
tes o presidente e o vice-presidente da
AEAARP, Wilson Luiz Laguna e Roberto
Maestrello, respectivamente; o conselhei-
ro da AEAARP e representante da ABPv
no Estado de São Paulo, Luiz Eduardo
Lacerda dos Santos; e o presidente do
Conselho Deliberativo da AEAARP, José
Alfredo Pedreschi Monteiro.

A coordenação dos cursos da ABPv,
em Ribeirão Preto, está sob a responsa-
bilidade dos engenheiros José Roberto
Hortêncio Romero, Luiz Eduardo Lacerda
dos Santos e Luci Aparecida Silva e do
arquiteto José Antônio Lanchoti.

Da esq. p/ a dir.: João Lemos Teixeira da Silva
(diretor financeiro da AEAARP), Antônio
Rounei Jacometti (diretor financeiro adjunto
da AEAARP), Lineu Andrade de Almeida
(presidente da ABES), Wilson Luiz Laguna
(presidente da AEAARP) e Luiz Eduardo
Lacerda dos Santos (conselheiro da AEAARP)
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e a integração dos interesses das duas
associações e lutar pela melhoria das
questões sanitárias e ambientais. Tam-
bém desenvolveremos seminários, pa-
lestras, workshops e a implantação da
biblioteca técnica", diz Almeida.

Campanha do Agasalho
A AEAARP está organizando mais uma

edição da Campanha do Agasalho. As doa-
ções podem ser feitas até 30 de julho, na sede
da Associação. Todas as peças recebidas se-
rão doadas a instituições filantrópicas.
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ÍNDICES

ESTATÍSTICA DE ABRIL/2006
SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURADEPARTAMENTO

DEOBRASPARTICULARES RIBEIRÃOPRETO

TIPO DA CONSTRUÇÃO OBRAS LICENCIADAS ÁREA LICENCIADA

QUANTIDADE POR CATEGORIA

RESIDÊNCIA TÉRREA 56 6.748,85
CASA PRÓPRIA 7 402,77
RESIDÊNCIA 02 PAV. 25 6.625,93
SALÃO COMERCIAL 27 12.623,51
EDIFÍCIO C/02 PAV. 0 0,00
EDIFÍCIO 03 e 04 PAV 2 767,30
EDIFÍCIO + DE 04 PAV. 0 0,00
CONJUNTO RESIDENCIAL 0 0,00
CONSTRUÇÃO MISTA 4
LEGALIZAÇÃO 18 1.976,17
SUBSTITUIÇÃO 0 0,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO 10 766,26
PROMORE 3 157,99
CONJ. HABITACIONAL 0 0,00
TOTTOTTOTTOTTOTAL GERALAL GERALAL GERALAL GERALAL GERAL 152152152152152 30.068,7830.068,7830.068,7830.068,7830.068,78

OBRAS LICENCIADAS P/MÊS 152
MÉDIA DE OBRAS LICENC. P/DIA 8,94
MÉDIA DE CONSTR. POR DIA 1.768,75

ALVARÁS DE LICENÇA
HABITE-SE 519 57.187,25
CERTIDÕES 31
ALVARÁS DE DEMOLIÇÃO 7

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

CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DOS PROFISSIONAIS DO CREA

ACOMPANHE AS
REUNIÕES DA AEAARP

Julho:
03 � Conselho
10 � Diretoria
31 � Plenária (Diretoria e Conselho)

Curso de dança de salão
A AEAARP está oferecendo curso de dança

de salão, sob a orientação da professora Adriana.
O curso objetiva a desinibição, descontração cor-
poral, estimulação rítmica e o aprendizado técni-
co 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-feiras, das 20h
às 22h. Mais informações podem ser obtidas com
Solange, pelo telefone 2102-1718.

Xadrez
Objetivando ampliar ainda mais as suas ativida-

des, a AEAARP convida seus associados para co-
nhecer um pouco mais sobre o xadrez. Os interessa-
dos em aprender este jogo ou aperfeiçoar suas técni-
cas devem entrar em contato com Solange Fecuri,
pelo telefone 2102-1718.

As aulas serão ministradas pelo professor Nelson
Machado, que também pode dar mais esclarecimen-
tos sobre esta arte milenar, pelo telefone 639-8393. O
xadrez pode ser uma importante ferramenta de desen-
volvimento profissional na área de engenharia.

Doação de livros
A AEAARP solicita aos as-

sociados e à comunidade que,
caso tenham livros técnicos,
documentos, fotos ou ima-
gens sobre engenharia, arqui-
tetura e agronomia, os doem à
Associação para que possam
fazer parte da nova biblioteca
da entidade. Mais informações
podem ser obtidas com Solan-
ge, pelo telefone 2102-1718.






