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grandes profissionais do setor.
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Veja o manual que explica como se cadastrar na plataforma
do curso em:
https://www.confea.org.br/midias/uploads-
imce/ManualCadastroCapacitacao-
ministeriodasaude.pdf

Para o presidente do Confea em exercício, eng. civ. Osmar
Barros Júnior, a disponibilização do curso pelo Ministério
da Saúde demonstra a importância das profissões do
Sistema no contexto de pandemia por que passa o
mundo. “Temos protagonismo nessa situação. Temos a
Engenharia Clínica, Mecânica, Elétrica, Sanitária, Civil,
Segurança do Trabalho e os tecnólogos todos que atuam
em hospitais. Nossa proposta de acordo foi vista com
bons olhos pelo Ministério”.

Integrante do Comitê do Sistema Confea/Crea e Mútua de
Gestão da Crise decorrente da covid-19, o presidente do
Crea-AL, eng. civ. Fernando Dacal, comemorou a liberação
do curso. “É muito importante para o Brasil que os
profissionais  trabalhando na ponta sejam habilitados. A
Engenharia

faz parte do cotidiano da sociedade toda. Os
respiradores, por exemplo, são equipamentos que
foram pensados pela Engenharia”, disse. O presidente
do Crea-GO, eng. agr. Francisco Almeida, também
integrante do Comitê, estava com receio de, por conta
das mudanças por que passa o Ministério da Saúde, a
liberação do curso não sair. “É uma ótima notícia. Em
Goiás somos muito entusiastas da Engenharia Clínica,
fizemos parceria com instituição de pós-graduação e
com associação de hospitais, para formar esses
profissionais e introduzi-los nos hospitais. O
engenheiro clínico gera receita para o hospital, pois o
custo de manutenção se reduz significativamente”.

A ponte entre Ministério da Saúde e Confea foi feita
por meio da Associação Brasileira de Engenharia
Clínica (Abeclin), parceira do Ministério na iniciativa “+
Manutenção de Respiradores”, que consiste em
restaurar respiradores mecânicos que estão em
desuso, seja por falhas de operacionalização, seja por
estarem antigos. Conforme explicou o assessor do
Confea que participou das tratativas, eng. agr. Flávio
Bolzan, a Abeclin sugeriu que o Ministério abordasse
com o Confea sobre a possibilidade de o Sistema
conceder ART Social (com custo simbólico) para
projetos de atividades vinculadas à luta contra
pandemia – como recuperação de respiradores e
construções de hospitais de campanha.

A partir daí, começaram as tratativas para a
elaboração de um Acordo de Cooperação Técnica que,
em tramitação no Ministério da Saúde, está em vias
de ser assinado. Além de possibilitar a aplicação da
ART Social pelos Creas que aderirem ao Acordo, o
documento prevê que o Ministério da Saúde inclua os
profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua na
relação contida em sua Portaria nº 639/2020, que
dispõe sobre a ação “O Brasil Conta Comigo –
Profissionais da Saúde”, voltada à capacitação e ao
cadastramento de profissionais para o enfrentamento
à pandemia do coronavírus. “Há profissionais em
campo que precisam conhecer o conteúdo do curso,
profissionais que trabalham com colheitas e
mineração, por exemplo, que não param”,
contextualizou Bolzan.

Beatriz Craveiro
Equipe de Comunicação do Confea.

O Confea - por meio de seu Comitê do Sistema
Confea/Crea e Mútua de Gestão da Crise decorrente da
covid-19 - vem mantendo diálogo com o Ministério da
Saúde no intuito de integrar os profissionais da
Engenharia à linha de frente do combate contra a doença
provocada pelo novo corona vírus. Em resposta a ofício
enviado pelo Confea, o Departamento de Gestão do
Trabalho em Saúde do Ministério disponibilizou aos
profissionais do Sistema o curso de capacitação nos
protocolos oficiais de enfrentamento à covid-19
(aprovados pelo Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública - COE-nCov).

Acesse o curso em:
http://covid19.aagapesantamarcelina.com.br

Ministério da Saúde disponibiliza curso a
profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua





Eleições 2020 - Crea-SP / CONFEA / MÚTUA

Informamos que, por decisão proferida pela 17ª Vara Federal de Brasília em que o CONFEA é Réu, as eleições previstas
para 15/07/2020 foram suspensas.
De acordo com a Deliberação CEF nº 145/2020, as Eleições 2020 foram adiadas para 1º de outubro de 2020. A
Deliberação aguarda apreciação e aprovação do Plenário do Confea para entrar em vigor. 
Quanto à metodologia de votação, informamos que essa ocorrerá de maneira presencial, conforme decidido pelo Exmo.
Min. Dias Toffoli, Presidente do STF, na STP 457.

E-mail para contatos e protocolos: cer2020@creasp.org.br

Endereço do protocolo da CER/SP: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059, Pinheiros, São Paulo, SP, 01452-920

Horário de funcionamento do protocolo físico: 09h às 16h30 
Em razão da COVID-19, todos os protocolos estão sendo recebidos por meio eletrônico.

Atenção, Profissional!

Candidatos:

Nome Número

Presidente do Confea:
Nome Número Nome na cédula

Diogo Mesquita Aguiar
Alexandre Magno Santos Cruz
Joel Krüger
Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Rizomar Rodrigues da Silva

20

27

24
22
12

Marcos Moliterno 15

Mesquita
Alexandre Magno

Eng Joel Krüger
Paulo Guimarães

Engenheiro Florestal Rizomar
Marcos Moliterno

Diretor Geral da Mútua-SP:
Nome na cédula

Renato Archanjo de Castro 62 Renato Archanjo de Castro



Nome Número Nome na cédula

Nome Número Nome na cédula

O novo coronavírus provocou
uma nova realidade no mundo,
superar a pandemia depende
também de um compromisso de
toda a sociedade, exigindo
articulação entre os setores
público, privado e organizações.
Por esse motivo a Associação
Regional de Engenheiros e
Agrônomos – AREA, com o apoio
de seus associados e amigos, 
realizou uma campanha para arrecadação de fraldas geriátricas, que foram entregues no Asilo
São Vicente. Agradecemos a todos que colaboraram com a nossa campanha. A AREA incentiva
o voluntariado e apoia a doação.

AREA Pirassununga faz Campanha Solidária em
prol do Asilo Casa de São Vicente 

Presidente do CREA:

William Henrique Vieira Gonçalves
Marco Antonio Silva de Faveri
José Manoel Ferreira Goncalves
Vinicius Marchese Marinelli
Rodrigo de Freitas Borges Fonseca

35

49

41
46
48

William Vieira Gonçalves
Marco de Faveri

José Manoel
Vinicius Marchese
Rodrigo Fonseca

Diretor Administrativo da Mútua-SP:

Ronaldo Florentino dos Santos
Ricardo  Medeiros Analha

70
77

Ronaldo dos Santos
Ricardo Analha



Diretoria Executiva Quadriênio 2017/2021
Presidente: Antonio Carlos Bueno Gonçalves
(Engenheiro Civil)
Vice-Presidente: Luiz Henrique Barbirato (Engenheiro
Civil/Agrim)
Tesoureiro: Edmur Luiz de Godoy (Engenheiro
Agrimensor)
Tesoureiro Adjunto: Rodrigo Félix dos Santos (Geólogo)
Secretário: Antonio Ricardo Hypólito (Engenheiro Civil)
Secretário Adjunto: Orlando Berretta Filho (Engenheiro
Agrim)
Relações Públicas: Luciano Avoglio (Engenheiro
Agrônomo)

Suplentes:
Fernando Adani Neto (Engenheiro Eletricista)
Luiz Adolfo Albers do Marco (Engenheiro Civil)
Miguel Pizarro Júnior (Engenheiro Civil)
Eduardo Del Nero (Engenheiro Civil/ Segurança do
Trabalho)
Edevaldo Ap. Gonçalves(Engenheiro de Prod. Mecânica)
Sebastião Nelson Faracini (Engenheiro Civil)

Diretores de Cursos e Eventos:
Ailton José T. Marangom (Engenheiro Agrimensor)
Lucinei Amaral Martins (Engenheiro de Prod. Mec)
Diretores de Festividades:
José Adejacir da Silva (Técnico Eletrotécnico)
Romulo Augusto Sacco (Engenheiro Eletricista)
Diretores de Esportes:
João Ladislau Pinto (Engenheiro Agrimensor)
Cássio Minghini Quirino dos Santos (Engenheiro
Químico)
Diretores de Patrimônios:
Gaspar do Carmo Ribeiro (Engenheiro Civil)
Cecílio Ap. Carlos da Silva (Engenheiro Agrônomo)
Conselho e Ética:
Adriana Sinotti Jordão (Engenheira Civil)
Agnaldo Donizetti Marques (Engenheiro Eletricista)

Conselho Deliberativo Quadriênio 2016/2020

Presidente: Cecílio Ap. Carlos da Silva (Engenheiro
Agrônomo)
Vice-Presidente: Antônio Augusto Gavazza (Engenheiro
Sanitarista)
Conselheiros:
Paulo César Malinverni (Engenheiro Agrimensor)
Eduardo Del Nero (Engenheiro Civil/Seg. Trabalho)
Mauro Meirelles (Engenheiro Civil)
Luiz Carlos Caraça (Engenheiro Eletricista)
David de Barros Corrêa (Tecnólogo em Gestão
Ambiental)
Adriano Franco da Silveira (Tecnólogo em Gestão
Ambiental)
Orlando Pereira Neto de Godoy (Engenheiro Agrônomo)
Luciano Avoglio (Engenheiro Agrônomo)
Edevaldo Ap. Gonçalves (Engenheiro Produção Mecânica)
Lucinei Amaral Martins (Engenheiro Produção Mecânica)
Agnaldo Sérgio Banin Agostinho (Engenheiro Civil)
Carlos Roberto Scomparim (Engenheiro Civil)



Em Agosto de 2020 a Associação
Regional de Engenheiros e Agrônomos
– AREA, completa 41 anos de sua
fundação, desempenhando um
importante papel em defesa dos direitos
e interesses da classe, e trabalhando em
prol dos profissionais integrantes do
sistema CONFEA/CREA.
Devido ao quadro mundial causado pela
Covid-19, e seguindo as orientações da
OMS (Organização Mundial de Saúde),
esse ano infelizmente não será realizado
o Jantar de Comemoração ao aniversário
da nossa entidade, lembrando que o 

Vire sócio Efetivo da AREA e desfrute de
todos os benefícios oferecidos.

Para mais informações, acesse o nosso site:
www.areapirassununga.com.br
Email: areapirassununga@hotmail.com
 Ou pelo fone: (19) 3561-1263

distanciamento social é um ato de solidariedade com os nosso familiares, amigos e com a sociedade.

Em 41 anos de funcionamento, a AREA teve sempre como objetivo congregar engenheiros e acadêmicos
e atuar em defesa dos interesses da engenharia junto a poderes públicos e privados; promover o
progresso da engenharia e o desenvolvimento científico e tecnológico de Pirassununga e região;
defender interesses públicos em questões relativas à engenharia, preservação do meio ambiente e da
qualidade de vida das pessoas; defender os direitos de engenheiros e promover o aprimoramento
profissional e cultural de seus profissionais.

Mais um ano de trabalho duro, de altos e baixos, mas com muitas conquistas. Ser parte da AREA é como
ter mais uma família; nos preocupamos com ela, cuidamos, e queremos vê-la melhorar cada vez mais. A
Associação em si somos todos nós, e por isso desejo que a união que nos apoia e nos faz crescer seja
cada vez maior, fazendo com que cada vez mais pareçamos essa grande família, diferente, mas unida,
descreve o Engenheiro Civil Antonio Carlos Bueno Gonçalves – Presidente da AREA.

Aniversário de 41 anos da Associação Regional
de Engenheiros e Agrônomos - AREA

SE VOCÊ AINDA NÃO É ASSOCIADO,
ASSOCIE-SE AGORA!JUNT     S

SOM     
FORTES

S
 



O que esperar do mercado
energético em 2020?

O que é o relatório de investimentos da IEA?

Como funcionam os investimentos em
energia durante a crise econômica?

Todos os anos o IEA realiza esta análise econômica,
que é abrangente e inclui os setores de
abastecimento de combustível e eletricidade,
eficiência energética e pesquisa e
desenvolvimento. Nela, pode ser observado que o
choque mundial causado pela pandemia do
coronavírus (Covid-19) alterou drasticamente o
curso da economia global e dos mercados
energéticos.

Este relatório de capital energético centra-se nas
tendências de investimento e financiamento em
todos os domínios do aprovisionamento
energético, da eficiência e da pesquisa e
desenvolvimento (P&D). O objetivo desse relatório
é fornecer dados e análises para auxiliar em
tomadas de decisões políticas e privadas, bem
como disponibilizar informações sobre os riscos
para a segurança energética e a sustentabilidade e
sobre o que pode ser feito para os mitigar.

O alargamento do âmbito do Investimento Mundial
em Energia para incluir uma perspectiva sobre
2020 exige uma visão sobre a gravidade e a
duração da crise de saúde pública em curso e do
abrandamento econômico, bem como o 

Neste cenário, os efeitos no investimento em
energia provêm de duas direções. Em primeiro
lugar, cortes nas despesas devido a uma menor
procura agregada e à redução das receitas; estes
cortes têm sido particularmente graves na
indústria petrolífera, onde os preços entraram em
colapso. Em segundo lugar, as perturbações
práticas na atividade de investimento causadas por
bloqueios e restrições à circulação de pessoas e
bens.

Esta avaliação poderá ser positiva se os esforços de
gestão de crises médicas e macroeconômicas
forem mais bem sucedidos do que no caso de base
desta avaliação, permitindo uma recuperação
econômica mais rápida e o retorno ao novo normal
na segunda metade do ano.

Do mesmo modo, existe também a clara
possibilidade de uma quebra ainda mais profunda
nas despesas de investimento, especialmente no
caso de uma segunda onda de infecções no final
do ano à ponto de provocar novas restrições e
bloqueios. Independentemente da forma como os
acontecimentos se desenrolarem, as respostas
políticas – seja em matéria de energia ou de
economia em geral – terão um grande impacto no
resultado.

reconhecimento da enorme incerteza
que rodeia esses fatores.

A expectativa para 2020 é uma
recessão global generalizada causada
por restrições prolongadas à
mobilidade e à atividade social e
econômica. Com a abertura gradual
das economias atualmente em
recessão, a recuperação tem a forma
de U e é acompanhada por uma
perda substancial e permanente da
atividade econômica.



Impactos nos investimentos de Petróleo, gás e
eletricidade:
O petróleo sofre o impacto deste choque devido à
redução da mobilidade e da aviação, que
representam quase 60% da procura mundial pelo
produto. Época de maior lockdown em Abril,
quando mais de 4 mil milhões de pessoas em todo
o mundo foram sujeitas a alguma forma de
confinamento, a procura anual de petróleo
diminuiu cerca de 25 mb/d. Para o ano no seu
conjunto, a procura de petróleo poderia descer
em média 9 mb/d, o que permitiria voltar aos
níveis de 2012.

Após o petróleo, o combustível mais afetado pela
crise deverá ser o carvão. A procura de carvão
poderá diminuir 8%, até porque se estima que a
procura de eletricidade seja quase 5% inferior ao
longo do ano. A recuperação da procura de carvão
na indústria e na produção de eletricidade na
República Popular da China (a seguir designada
por “China”) poderá compensar maiores declínios
noutros países.

O impacto da pandemia na procura de gás no
primeiro trimestre do ano foi mais moderado, de 

cerca de 2% numa base anual, dado que as
economias baseadas no gás não foram fortemente
afetadas. Mas a procura de gás poderá diminuir
muito mais ao longo de todo o ano do que no
primeiro trimestre, com uma procura reduzida no
setor da energia e das aplicações industriais.

No setor da eletricidade, a procura foi
significativamente reduzida em resultado das
medidas de encerramento, com efeitos de
arrastamento sobre o cabaz energético. A procura de
eletricidade foi reduzida em 20% ou mais durante os
períodos de encerramento total em vários países,
uma vez que os aumentos da procura residencial são
de longe compensados pelas reduções nas
operações comerciais e industriais. As reduções da
procura fizeram aumentar a parte das energias
renováveis no fornecimento de eletricidade, uma vez
que a sua produção não é, em grande medida,
afetada pela procura.

Qual a sua perspectiva sobre este cenário? Mais
otimista ou mais pessimista? Deixe os seus
pensamentos nos comentários.

Fonte: https://engenharia360.com



Atento às solicitações de seus registrados, o Crea-SP
pleiteou e conseguiu junto ao Confea que o prazo para
pagamento das anuidades fosse prorrogado.

Assim, as anuidades parceladas em seis vezes, com
vencimentos a partir de março de 2020, tiveram seus
prazos de pagamento prorrogados para a partir de
setembro de 2020, sem cobranças de encargos legais,
juros ou correção monetária.

Já o pagamento à vista foi prorrogado para setembro de
2020.

Em função dessas novas diretrizes, o Crea-SP está
atualizando os parâmetros dos sistemas de cobrança e,
em breve, você poderá fazer a emissão do(s) seu(s)
boleto(s) com a(s) nova(s) data(s) de pagamento,
considerado o novo calendário.

Parcelamentos - O parcelamento de débitos pode ser
requerido por e-mail enviado às
Unidades de Atendimento do Crea-SP.

A quantidade de parcelas solicitada ficará sujeita a
análise, considerando que não pode ser menor do que
1/6 do valor da anuidade vigente.

A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) é um importante documento dos profissionais do sistema
CONFEACREA. Ele garante os direitos intelectuais e economicos sobre o trabalho desenvolvido, além de
resguardar os direitos trabalhistas e civis.
A AREA defende e incentiva o recolhimento da ART para todos os profissionais do sistema. Sempre
que um profissional preencher a ART, deve inserir o código 43 da AREA. Dessa forma, vamos gerar
mais recursos e aumentar o potencial de investimento e fortalecimento desta associação em
benefício de seus profissionais. Indicanco a AREA, até 16% do valor arrecadado por sua ART é
destinado às ações desenvolvidas para você em sua entidade de classe.

ANOTE 43 NA SUA ART



Com mais uma parceria de sucesso, a
Associação Regional de Engenheiros e
Agrônomos - AREA, oferece para nossos
associados e dependentes tarifas especiais
com o GATI.

"Pronto para qualquer emergência", o GATI
oferece mais conforto e segurança para
você e sua família.

O GATI possui uma Central de Atendimento
que funciona 24h por dia, 7 dias por
semana e está pronta para acionamento
imadiato para atendimento pré-hospitalar
(APH) nas áreas de cobertura (Leme e
Pirassununga) e o envio de equipe para
remoções simples e monitorada.

Entre em contato com a AREA:
 (19)3561-1263

Receba
noticias da

AREA no seu
celular

Receba
noticias da

AREA no seu
celular

Adicione o nosso
número 

(19)3561-1263

Adicione o nosso
número 

(19)3561-1263

Envie um "Oi!" pra
gente saber que

você deseja
receber nossas

novidades!

Envie um "Oi!" pra
gente saber que

você deseja
receber nossas

novidades!




