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Ano novo de realizações. 

Desejo, neste ano que se 

inicia, que o amor, a paz e a 

felicidade façam parte da 

vida de todos. Boas Festas!  

A realização dos sonhos, quase sempre, se 

dispersa na metade do caminho, mas sob a 

proteção de Deus, não devemos perder nos-

sas esperanças.   

Desejo, do fundo do meu coração que, cada 

vez que os sonhos seguirem viagem, eles 

sempre voltem para sua vida transbordando 

de realizações.  

Que o Natal seja um passaporte para que 

seus planos embarquem na “Viagem das Rea-

lizações” do Ano Novo e que não retornem 

sem a conquista dos objetivos que motivaram 

a mesma.  

Que Deus tome a frente e que nas noites sem 

luar, as estrelas brilhem mais fortes, ilumi-

nando o longo do caminho.  

Que no próximo ano possamos ser amigos e 

juntos, esperarmos a concretização dos nos-

sos ideais, comemorando com imensas taças 

de verdadeira amizade a realização de cada 

sonho.  

A todos um Santo e Feliz Natal e um Feliz Ano 

Novo.  

Eng. Civil Antonio Carlos Bueno Gonçalves 
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Que as realizações  alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, que serão  

colhidas com maior sucesso no ano vindouro.  Um abençoado e santo Natal  a todos! 

Presidente: Engenheiro Civil Antonio Carlos Bueno Gonçalves  

Natal é ternura do passado, o valor do presente e a esperança de um futuro melhor. 

É o desejo mais sincero de que cada coração se encha com bênçãos ricas e ternas e que 

cada caminho nos leve à PAZ.. BOAS FESTAS!  

Vice-Presidente: Engenheiro Civil/Agrimensor Luiz Henrique Barbirato 

Natal é o nascimento de Cristo. Ano Novo é o nascimento de uma nova esperança.  

Que o seu Natal seja brilhante de alegria e iluminado de amor.  

Feliz Natal e que o seu Ano Novo seja cheio de esperança.  

Tesoureiro: Engenheiro Agrimensor Edmur Luiz de Godoy 

Que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé inabalável dos que  

acreditam em um novo tempo de paz e amor.  

Boas Festas e Feliz Natal! 

Tesoureiro Adjunto: Engenheiro Civil Antonio Ricardo Hypólito 

Que Deus, em sua infinita  

bondade, abençoe e encha de paz todos os corações nessa noite de Natal.  

Feliz Natal e Boas Festas! 

Secretária: Arquiteta e Urbanista Ana Paula Rondon Salgueiro 

Não é só no Natal que devemos sentir vontade de desejar o bem aos outros, mas sim apren-

der a viver dia após dia praticando o bem para que  

façamos da vida um eterno Natal.  

Secretária Adjunta: Engenheira Eletricista Fábia Silene Iaderoza 

Nosso próprio cérebro e o nosso coração 

são nossos templos; e a filosofia é a bondade de uma simples religião. 

Relações Públicas: Engenheira Civil Adriana Sinotti Jordão 

Para que o Natal tenha um  

colorido especial precisamos acreditar que Deus é o caminho para que as luzes vençam a 

 escuridão e somente o amor Dele possa promover a verdadeira paz!  

Diretor de Cursos e Eventos : Engenheiro Agrônomo Luciano Avoglio  
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Para ter um bom Natal é preciso que você confie no futuro e nas palavras sábias vindas da tua 

alma, que traduzem a humildade como dom daqueles que são abençoados por Deus!  

Diretor de Cursos e Eventos: Engenheiro Civil Fernando José Domênico  

Não quero que você chore, também não quero que fique emocionado demais, preciso que 

guarde em seu coração a dose certa de coisas especiais para fazer desse Natal  

o melhor  de sua vida. 

Diretor de Festividades: Técnico em Eletrotécnica José Adejacir da Silva    

Faça de suas mãos a ferramenta mais preciosa para edificar com abraços o calor do  

verdadeiro Natal no coração de quem você ama. 

Diretor de Esportes: Engenheiro Agrimensor João Ladislau Pinto  

Que o espírito de paz, amor, solidariedade, compaixão e alegria desta época  

seja refletido nas ações do ano que se inicia.   

Diretor de Esportes: Engenheiro Químico Cássio Minghini Quirino   

O Natal que eu quero e desejo para você é um Natal diário, repleto de amor e paz, cheio da pre-

sença de Jesus Cristo.  

Que a paz de Jesus esteja convosco em todos os dias do novo  Ano! 

Diretor de Patrimônio: Engenheiro Agrimensor Orlando Berreta Filho 

Ao término deste ano, onde os sentimentos de fé e esperança renovam-se, rogamos a 

Deus que abençoe todos que ilumine nosso caminho. Boas festas, que nesse final de ano,  

possamos somar todas as alegrias. 

 Diretor de Patrimônio: Engenheiro Agrônomo Cecílio Aparecido Carlos da Silva  

Muitos procuram o espírito natalino em presentes, embaixo da árvore, porém ele se traduz na 

paz que ofertamos e no bem que praticamos aos outros.  

Conselho e Ética: Engenheiro Civil Paulo Henrique Sanches  

A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com 

ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. 

Conselho e Ética: Engenheiro Agrimensor Ailton José T. Marangom   

Que a estrela principal do Natal, "JESUS CRISTO", seja uma luz a brilhar sempre na vida daque-

les que o buscam. Próspero 2015.  

Conselho e Ética: Engenheiro Civil Mauro Meirelles  
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Fonte: www.creasp.org.br/arquivos/livro_ordem.pdf 

O Livro de Ordem é um instrumento de fiscalização 

que possibilita verificar a autoria dos projetos e a 

existência do responsável técnico  pelas obras e serviços. Ele  

permite constatar a efetiva e real participação  do profissio-

nal nas atividades  e empreendimentos de engenharia e 

agronomia . 

A inexistência do Livro de Ordem caracteriza indícios de 

exercício ilegal da profissão por empréstimo de nome nos 

termos  da alínea “c” do artigo 6º da lei Federal nº. 5.194, de 

24 de dezembro de 1966: 

“Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenhei-

ro agrônomo que emprestar seu nome a pessoas, firmas, 

organizações ou empresas executoras de obras e serviços 

sem sua real participação nos trabalhos delas”.  

É de responsabilidade do profissional habilitado fornecer 

todas as informações claras, suficientes e adequadas, de 

acordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes 

e pela ABNT/CONMETRO - Associação Brasileira de Nor-

mas Técnicas / Conselho Nacional de Metrologia Normali-

zação e Qualidade Industrial, sobre os serviços, atividades 

ou empreendimentos para os quais foi contratado. 

A falta dessas informações por escrito, caracteriza infração à 

Lei federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 - Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor, respondendo o profissio-

nal, independentemente da existência de culpa, pela repara-

ção dos danos causados ao contratante - Consumidor 

(artigos 6—inciso III, artigos 12, 14, 39 incisos VI e VIII, 

artigos 40 e 50 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990). 

Responsabilidade Técnica—Lei Federal nº 6.496, 

de 7 de dezembro de 1977 

O profissional deve obrigatoriamente anotar a sua respon-

sabilidade técnica referente aos serviços ou execução de 

obras para os quais foi contratado, para que surtam efeitos 

legais (artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 6.496, de 7 de de-

zembro de 1977).  

Cabe destacar que a garantia contratual (contrato) é com-

plementar à Legal (ART) e conferida mediante termo escrito 

(artigo 50 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990). 

Dentro desse contexto acredita que o Livro de Ordem será 

um grande instrumento de fiscalização da Legislação vigen-

te que regulamenta o exercício das atividades dos profissio-

nais em defesa e salvaguarda da sociedade, razão maior de 

ser o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia que 

promove o exercício legal da profissão. 

     

 

 

 

Com a Web Atendimento, o processo ficou mais fácil e 

rápido. Do seu próprio local de trabalho ou de su residên-

cia, você pode preencher ON-LINE o formulário de solici-

tação de registro profissional. Para emissão do registro, é 

obrigatório que a escola e o curso estejam previamente 

cadastrados no CREA-SP. 

Acesse: www.creasp.org.br/registroonline  

 

VOCÊ TAMBÉM PODE  ESCANEAR O CÓDIGO QR 

COM SEU SMARTPHONE PARA ACESSAR A PAGINA 

DO REGISTRO ON-LINE 

 

 POR QUE SE REGISTRA NO CREA-SP? 

Os Engenheiros, Agrônomos, Geólogos, Geógrafos e Me-

teorologistas, bem como os  Tecnólogos e Técnicos de ní-

vel médio em profissões tecnológicas, depois de formados, 

devem obter o registro do CREA-SP  para o regular exercí-

cio da profissão. A escola qualifica e o Conselho habilita.  

Essa obrigatoriedade  é exigida pela Lei nº. 5.194, de 24 

de dezembro de 1966, mais especificamente em seus arti-

gos 2º, 55 e 84. 

 QUAIS SÃO OS TIPOS DE REGISTROS?  

Três tipo de registros podem ser concedidos:  

1. Registro Provisório: Concedido aos profissionais 

diplomados que concluíram cursos em escolas, faculdades 

oficiais ou reconhecidas cujos diplomas estejam em fase 

de processamento e registros no órgão competente dele-

gado pelo MEC. O registro provisório já permite que o 

profissional exerça suas atividades e é concedido normal-

mente pelo prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado, de-

vendo o profissional apresentar o diploma ao CREA-SP 

após o período.  

2. Registro Definitivo: Concedido aos profissionais 

que já possuem diploma  devidamente registrados pelo 

MEC. É concedido tanto para os diplomados do País 

quanto aos diplomados  no Exterior. 

3. Registro Temporário:  Concedido aos diplomados 

no Exterior que possuem  contrato de trabalho temporá-

rio no Brasil, devidamente autorizados pelo Ministério do 

Trabalho. O tempo de validade desse registro se encerra 

com o término de vigência do contrato de trabalho. 
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Academia Vida  
(19) 3563-7214                                 

www.academiavida. com.br  

American Idiomas 
(19) 3561-3890                                      

www.americanidiomas.com.br 

Centro de Estética Renata 
(19) 3562-2616 

Colégio Opção de Ensino 
(19) 3562-1116 

Inglês Definitivo e Espanhol 
(19) 3563-2421  

www.cna.com.br  

CCAA - Inglês e Espanhol 
(19) 3562-1422 

www.ccaa.com.br  

FISK - Inglês, Espanhol e Informática  
(19) 3563-2363 

www.fisk.com.br  

FATECE - Faculdade de Tecnologia 
Ciências e Educação 

(19) 3561-1543 

FGV - Fundação Getúlio Vargas 
19 3547-9160 
www.fgv.br  

KNN Idiomas  
3562-5725    

www.knnidiomas.com.br  

Moradia Econômica  
Parceria Prefeitura Municipal 
Engenheiros Civis / Sanitaris-

People Formação Completa 
(19) 3562-1899 

 peoplepirassununga.com.br      

Psicóloga  
Dra. Flavia C. Borrajo Devitte   

9 - 9704-7643 

Plano Vida  
(19) 3562-2646            

Win Net  
Serviços de Informática  

BAURU – SP        

SISTEMA CONFEA/CREA/  
MÚTUA E ABNT  

UNIODONTO Pirassununga 
(19) 3561-1165          

www.uniodontopirassununga.com.br  

Convênio de Saúde  
UNIMED – Pirassununga               

www.unimedpirassununga.com.br  

VISTORI - Vistorias Veicular 
Av. Painguás, 1225 - Centro  

(19) 3563-3434   

Dra. Aline Mara Andreotti 
Descontos especiais Fisioterapia e  

Hidroginástica  
Rua Pereira Bueno , 830—Centro 

3561-3203 

Dra. Glaucieni Maria Picoli e 
 Dr. Marcelo Alves - Psicólogos  

Descontos especiais 
9 9701-2704 

SAÚDE  EDUCAÇÃO SERVIÇOS 

Clinica Veterinária  
Anjos de Patas 

Av. Newton Prado, 3652. Centro  
3055-1012 

Colégio CEDUC 
3563-2342 

Ligue (19) 3561-1263 ou 
Envie um e-mail:  

areapirassununga@hotmail.com  

 
Academia ACQUA VIDA 

3563-3665 
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A Cachoeira de Emas que é destacada como cenário de grande beleza e traz a visita de turistas de toda região, no mês de outubro,  

foi afetada pela falta de chuva. Turistas e populares que antes vinham até Cachoeira de Emas para apreciarem a beleza das águas,  

visitaram o local para verficarem de perto a grande tristeza da seca.  

Mais uma vez o homem sofre pelas consequências de sua própria ganância: desmatar e não cuidar, não reflorestar e de des-

perdiçar demasiadamente este bem tão precioso que é a àgua. Hoje a beleza das águas e dos peixes de Cachoeira de Emas, volta-

ram a acenar, pois com as poucas chuvas do mês de novembro o rio voltou a seu equilíbrio. 

Cerrado de Emas—Pirassununga 

Cachoeira  de Emas—Pirassununga 

       

   Visita Universitários ESALQ  

 Piracicaba 

                                   Foto: ZL Moura 

 

O Cerrado é um bioma totalmente adaptado a grandes períodos de seca, tendo em suas características árvores tortuosas, de cascas 

bem grossas e de médios portes, além da riqueza de seus arbustos e gramíneas nativas, como os capins espada e barba-de -bode. O 

Cerrado de Emas em Pirassununga é dotado de uma área de aproximadamente 230 hectares e divididos em duas glebas pela SP 201 

que liga o centro de Pirassununga ao distrito de Emas. Palco de vários estudos sobre este bioma considerado pelos estudiosos o 

“Fragmento de Cerrado com maior biodiversidade por hectare do Estado de SP”. Ele tem sido alvo de inúmeros incêndios crimino-

sos, os quais têm causado mudanças consideráveis na área como por exemplo:  o Araticum também conhecido como marolo, uma 

fruta endêmica do cerrado brasileiro não está produzindo mais seus frutos, pois esta espécie tem seu ciclo reprodutivo anual, contu-

do,  excessivos incêndios  quebram este ciclo e a planta fica sujeita a pragas oportunistas que em um período produtivo normal não 

causaria danos graves para o Araticum. 

O cerrado é  berço das águas, pois as nascentes de grandes rios nascem no cerrado como o grande Rio São Francisco, Rio Mogi Gua-

çu, entre outros. Hoje o Brasil tem aproximadamente 22% de área do cerrado, desse total apenas 15% está com relativa conservação. 

Em resumo, apesar de o cerrado ser um bioma sujeito ao fogo, ele em demasia é muito danoso para as espécies da fauna e da flora.  

Estudos comprovam que o fogo, com espaçamento de 10 a 16 anos ajuda a manter as serras herbáceas nativas do cerrado, porém em 

curtos espaços de tempo, como tem ocorrido no Cerrado de Emas de Pirassununga, tem sido muito prejudicial. Essa reserva biológi-

ca do Cerrado de Cachoeira de Emas foi palco dos primeiros estudos sobre esse tipo de vegetação e até hoje é utilizada para fins 

científicos e didáticos.                                                                                                                         Texto: Ambientalista ZL Moura 

Visita  Escola Prof. Dr. Rene Albers  

                                        Foto: ZL Moura 

       Cerrado queimando 

                                   Foto: ZL Moura 
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EVENTO: 35º. Aniversário da AREA               08 





     Evento: Comemoração Dia do Engenheiro e Final de Ano                      10 
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 Salão de Lazer 

 Salão de Eventos 

 Recepção  Sala Fiscalização 

 Sala de Reunião 
 Sala de Informática 

  Cozinha  Sanitários 
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Chefe UGI - Eng. Nilson Ferraz de Arruda    Fiscais - CREA-SP: Armando e Felipe 

 Agentes Adm. CREA-SP: Mara e Eliana 

        Secretária da AREA: Elizangela 

 Biblioteca: Consultas Técnicas 

Elevador 



 

Histórico 

A Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos – AREA, pes-

soa jurídica de direito privado, de natureza e objetivos civis e intuitos 

não econômicos, fundada a 25 de agosto de 1979, com representativi-

dade no CREA-SP e filiada a FAEASP, teve sua primeira reunião no 

CEFE Presidente Médici. 

Sua primeira sede provisória foi na Avenida dos Acadêmicos, nº 1, ocu-

pando uma sala; a segunda na Avenida Newton Prado esquina com a 

Rua Iolanda Del Nero Barco e a terceira na Rua Sete de Setembro, nº 

147 e a partir de 1.995 com sua sede própria na Rua Felipe Boller Jú-

nior, nº 4255 – Cidade Jardim, Pirassununga SP, tendo 500 m² de cons-

trução com recepção, sala de arquivo, sala de reunião, biblioteca, sala 

de informática, salão de eventos com elevador, salão de lazer, sanitários 

masculino e feminino, copa e despensa. Foi declarada de utilidade pú-

blica conforme Lei nº 1848/88, é uma associação de classe que abrange 

todos os profissionais de nível médio e superior, vinculados ao sistema 

CONFEA/CREAs, de Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz das Pal-

meiras, Santa Rita do Passa Quatro, Tambaú e Analândia e Leme. 

Em 1988 foi fundada a Inspetoria do CREA-SP que funciona nas de-

pendências da Associação. Na área de esportes, no ano de 1997 deu iní-

cio ao Campeonato de Futsal dos Profissionais Liberais de Pirassunun-

ga, que este ano de 2014 já completou a sua VIII edição. 

Presidentes da AREA: 

1979 a 1981 – Engenheiro Civil Luiz Gonzaga Valsechi 

1981 a 1983 – Engenheiro Agrimensor Antonio Carlos Marucci 

1983 a 1987 – Engenheiro Civil João Alex Baldovinotti 

1987 a 2014 – Engenheiro Civil Antonio Carlos Bueno Gonçalves 
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Sede Rua Sete de Setembro 

1987 

Salão de Lazer  

Sede Rua Sete de Setembro 

1988 

Aquisição terreno 

1990 

Inauguração Atual sede  

Benção Padre Otávio Dorigon 

1995 

Fachada da  sede Inaugurada 

em  

19/10/1995 

Salão de lazer 

2014 

Salão de eventos 

2014 

Salão de eventos -  

Sede  Rua 7 de Setembro  

1988 

HISTÓRICO                                            15 




