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Caríssimos Profissionais de 
Engenharia, Arquitetura, Agro-
nomia e demais leitores. 
Encerramos mais um ano de 
atividades mas, não paramos de 
pensar na associação e em seus 
associados.
Nesta edição fazemos um peque-
no balanço das proposições que 
nos dispusemos a realizar e, com 
muita perseverança e dedicação, 
de toda diretoria, levamos a termo 
nossas diretrizes.
Sempre com o apoio do CREA-
SP, realizamos nosso Ciclo de Palestras e Cursos, que puderam levar aos 
profissionais da área tecnológica um contato mais íntimo com os temas 
apresentados. Temas esses, de importância ímpar para o aprimoramento das 
suas carreiras.
Trouxemos, também, para Araraquara, os Encontros Estaduais para 
Engenharia, que levou grande número de profissionais ao CEAR - Araraquara - 
local escolhido para o desenvolvimento de palestras de alto teor tecnológico.
Não podemos deixar de parabenizar a nossa Escolinha de Futebol, que, sob o 
comando do treinador Mário Gomes, tem logrado êxito em várias conquistas de 
campeonatos.
Sempre em busca de melhorar nossa atuação, junto ao corpo tecnológico, 
mantemos um canal constante com nosso associados, por meio do nosso site e 
facebook, para nos apontar e sugerir os caminhos a serem trilhados.
Desejamos a todos um Feliz Natal e um maravilhoso Ano Novo.

Luis Carlos Cambiaghi Zanella
Presidente
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A  Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, promoveu, em sua sede social, com apoio do 
CREA-SP  o Ciclo de Palestras 2019, apresentando temas atuais e de extrema relevância para os profissionais da área 
tecnológica. No dia 05 de novembro, abrindo o evento, a chefe da U.G.I. Araraquara, Sandra Fernandes Bandeira 
explanou sobre as ações,  determinações e legislação do CREA-SP.  Logo após o especialista em sistemas de 
informação, Victor Prado  que apresentou  proferiu a palestra Índústria 4.0, Tecnologias que permitem a fusão do mundo 
físico, digital e biológico, tema que prendeu atenção dos profissionais pelas novidades.

Ciclo de Palestras 2019

Em seguida, no dia 12 de novembro, com apresentação de Luiz Carlos Padovani -  Formado em Engenharia de 
Automação  e  Controle e Pós Graduação em Automação e Controle - a palestra NR 12 - Segurança em Máquinas e 
Equipamentos com abertura do Presidente da  AAEAA, engenheiro Luís Carlos Cambiaghi Zanella.
Os participantes das duas palestras receberam certificado de participação.
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Cursos  AAEAA / CREA-SP

Os Cursos promovidos pela  Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, também com aopio 
do CREA-SP, levou um bom número de profissionais, interessados em aprimorar seus conhecimentos. foram dois, os 
cursos abertos aos interessados, nos dias 25 e 26 de outubro de 2019, o curso PBQP-H - Programa Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade do Habitat, com Rui Martos Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, da 
RMF Auditoria, Consultoria e Treinamentos.
Os dois cursos emitiram certificado de participação. Os participantes puderam se atualizar com as informações 
apresentadas. pelo tempo de atividades desenvolvidas, os coffe breaks, se fizeram necessários, pausa em que ps 
profissionais aproveitaram para trocar informações, sobre os temas desenvolvidos.

Em continuidade nos dias 22 e 23 de novembro foi a vez do curso Norma de Desempenho em Edificações Habitacionais - 
ABNT NBR 15575,  com  a palestrante Ana Paula Campos Rodrigues, Arquiteta, Gestora da Unidade Franqueada AGQ 
Brasil e Gestora de Equipe Técnica Desempenho, reunindo na sede social da AAEAA grande número de profissionais.
Dessa vez abertura ficou a cargo do Chefe da U.G.I - São Carlos, Juliano Dau de Rezende.
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Encontros Estaduais para Engenharia

As salas multiuso do Centro Internacional de Convenção de Araraquara Dr. Nelson Barbieri (CEAR) abrigaram dois dos 
quatro Encontros Estaduais para Engenharia da Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 
AAEAA - com apoio do CREA-SP.  O primeiro, no dia 7 de novembro, foi o Encontro Estadual de Inovações Tecnológicas da 
Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável.
Às 10 horas, o professor Mestre e engenheiro civil Thiago Trentim falou sobre Engenharia e Sustentabilidade. Às 14h, foi a 
vez do professor Mestre e engenheiro agrônomo Eusébio Osvaldo Persegil, que abordou a temática 'Inovações 
Tecnológicas no Campo'.
“São eventos de grande importância para a Engenharia e áreas correlatas e o CEAR foi escolhido por reunir em um só local 
a infraestrutura necessária para recepcionar com excelência a todos”, afirmou o presidente da AAEAA, engenheiro civil 
Luis Carlos Cambiaghi Zanella. 
No dia 5 de dezembro de 2019, das 8h às 19h, o tema das palestras foi o Uso de Drones na Engenharia. O professor, 
engenheiro agrônomo e Mestre em Agronomia Eusébio Osvaldo Persegil abriu o segundo Encontro Estadual abordando o 
Uso de Drones no Campo. Em seguida, o engenheiro civil e Mestre em Engenharia Thiago Trentim falou sobre o Uso de 
Drones na Construção Civil.  Houve demonstração do uso de drones com a empresa HF Drones, de Araraquara.
Novamente, a abertura dos eventos teve a participação da Chefe da U.G.I. - Araraquara, a Engenheira Sandra Fernades 
Bandeira. Estiveram presentes autoridades e diretores da AAEAA. O encerramento aconteceu às 18 horas, com um 
debate.



A confraternização da AAEAA e em comemoração ao Dia do Engenheiro, que se comemora no dia 11 de dezembro, instituído 
por Lei Municipal de autoria do vereador e diretor da AAEAA Elias Chediek Neto, culminou com um maravilhoso Jantar de 
Gala, na sede social da associação, oferecido aos sócios, amigos, profissionais e familiares, no dia 06 de dezembro de 2019. 

                                                      Confraternização 2019     
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O Presidente da AAEAA, engenheiro Luís 
Carlos Cambiaghi Zanella,  , ao lado do Diretor 
Adjunto Administrativo João Leal abre a noite 
de festejos

O salão de eventos decorado para receber os 
convidados

O Diretor da Sede de Campo Ivo Eduardo 
Moroni e esposa

A recepção aos convidados

O salão de eventos tomado pelos convidados 
para o jantar

O vice-prefeito de Araraquara Damiano Netto, 
Zanella Mãe e esposa

A arquiteta Alessandra de Lima, Diretora do 
Patrimônio Histórico de Araraquara e o 
Presidente Zanella

O primeiro tesoureiro José Carlos de Campos 
sua esposa, Cris e marido



O buffet ficou por conta do Villa Poma e os convidados puderam desfrutar de momentos inesquecíveis, com muita harmonia e 
diversão, ao som de DJ. A AAEAA agradece a participação de todos e deseja um Feliz Natal e Ano Novo com muitas 
realizações. Agradecimentos de toda diretoria e colaboradores.

- Jantar de Gala
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O Presidente Zanella e esposa Fabiana
O diretor João Leal, sua esposa e amigos

A agente do CREA-SP, Cristina e seu esposo

O diretor Jackson Lemos ao centro, 
acompanha o engenheiro Walter Corbi e 
esposa

O fiscal do CREA-SP, Waldir Corbi sua esposa 
e filha

Vânia Campos e Ademilson Luís de Campos, 
Dijalma Lima Cruzeiro e Ermelinda Freitas

O diretor esposa e amigos
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O que significa ART
A sigla ART significa Anotação de Responsabilidade Técnica, que é o instrumento encarregado de definir quem são os 
responsáveis técnicos por determinada obra ou serviço das áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou 
Meteorologia.
Segundo a Lei nº 6.496/77, todos os contratos de execução de obras ou prestação de serviços nas áreas mencionadas 
deverão ser anotados no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), na circunscrição em que for exercida a 
atividade.
A lei também tornou obrigatório o registro da ART para todo vínculo com profissional para cargo ou função que exija 
habilitação legal e conhecimento técnico nas áreas citadas, seja em órgãos públicos ou empresas privadas.
Objetivo da ART
Em primeiro lugar, a ART é um instrumento de defesa para a sociedade, na medida em que assegura que as obras e 
serviços de Engenharia somente serão prestadas por profissionais habilitados. Além disso, proporciona segurança 
jurídica para o contratante, pois facilita a identificação e a penalização dos responsáveis em caso de problemas com a 
obra.
Por outro lado, é uma forma de valorizar o profissional das áreas em que é exigida, pois atesta sua legitimidade e 
capacidade técnica, além de atribuir os direitos sobre a autoria de um projeto ao profissional que o registra.
O acervo formado pelos registros também pode ser utilizado para comprovar a capacidade técnica de profissionais e 
empresas que desejam concorrer em licitações públicas, desde que o profissional indicado como responsável técnico seja 
vinculado ao CREA.
Tipos de ART
A lei estabelece três tipos de ART:
1. ART de obra ou serviço: execução de obras ou serviços referentes às profissões integrantes do Sistema Confea/CREA;
2. ART de obra ou serviço de rotina: também chamada de ART múltipla, refere-se a vários contratos a serem executados 
em um determinado período;
3.  ART de cargo ou função: referente à contratação de pessoa jurídica para exercer cargo ou função técnica.
Quem pode emitir ART?
A ART é emitida exclusivamente através do sistema eletrônico, cabendo ao profissional fazer o registro no endereço 
disponibilizado pela circunscrição onde será realizada a obra e pagar o valor correspondente ao serviço.
A importância da ART
Além dos objetivos sociais da ART, ela é de fundamental interesse para o profissional atuante nas áreas vinculadas à 
Engenharia.
É possível reunir os registros e solicitar a Certidão de Acervo Técnico – CAT, que certifica as atividades técnicas realizadas 
ao longo da vida profissional. Esse acervo é muito útil tanto como um atestado de idoneidade para o mercado de trabalho 
quanto para fins de comprovação de tempo de serviço para a aposentadoria.

Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Estado de São Paulo

Anotação de Responsabilidade Técnica

O que é e para que
serve a ART ?
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Acesse: www.creasp.org.br

A UNACEN -  União das Associações do Centro Norte se reuniu no dia 14 de dezembro de 2019 na sede social da 
Associação Matonense de Engenharia e Agronomia - AMEA.
A UNACEN congrega 21 associações sendo elas (Araraquara, Bariri, Barra Bonita/ Igaraçu Tietê, Barretos, Batatais, 
Bebedouro, Descalvado, Franca, Ibitinga, Itápolis, Ituverava, Jaboticabal, Jaú, Matão, Monte Alto, Orlândia, Ribeirão 
Preto, São Carlos, São Joaquim da Barra, Sertaozinho e Taquaritinga) que periodicamente se reúnem para tratar de 
assuntos referentes aos interesses da categoria.
Estas reuniões procuram trazer pautas referentes às atuações da UNACEN junto ao CREA, que visam aproximação e 
fortalecimento das associações, como representante dos interesses dos profissionais da área tecnológica.
Além da presença dos presidentes de associações, a AMEA recebeu o presidente do CREA-SP, Engenheiro Vinicius 
Marchese Marinelli.
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Os Out Doors da AAEAA 
são uma realidade. Insta-
lados na Sede de Campo 
em excelente localização, 
está disponível para anun-
ciantes interessados.
A g r a d e c i m e n t o s  a o s 
parceiros que anunciaram 
no lançamento
 Informações
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Escolinha de Futebol

A Escolinha de Futebol da AAEAA disputou a final no 
Campeonato Unidos pela Igualdade - Projeto Social pelos 
Bairros de Araraquara, no dia 15 de dezembro de 2019 
(domingo), em 04 (quatro) categorias:
Sub 9, Sub 11,Sub 13 e Sub 15.
Na ocasião as categorias sub 09, sub 11 e sub 13 sagraram-
se campeãs e a sub 15, vice-campeã.
Parabéns aos meninos atletas pelo empenho, força e garra. 
Parabéns à diretoria da associação de engenharia e à 
comissão técnica e, também, aos organizadores do 

campeonato Ze Macaco e João Lopes.
Agradecimentos, também, aos envolvidos, Alcides R. 
Barravieira (Diretor de Esportes), Mario Gomes (Professor 
e Coordenador) e Pedrão e Rogério (Comissão Técnica).e 
a todos participantes.
A diretoria da AAEAA deseja a todos umFeliz Natal e um 
Feliz Ano Novo.
Ano que vem continuaremos buscar o aprimoramento 
necessário para que esses meninos se tornem sempre 
campeões, na bola e na vida.

Categoria sub-15, vice-campeã

Categoria sub-9, campeã Categoria sub-11, campeã

Categoria sub-13, campeã

Preleção do treinador Maô Após a conquista, um merecido descanso
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