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Editorial

V

ivemos numa sociedade em rápida
transformação, onde terão mercado
os produtos e serviços que, além de
possuírem excelente qualidade e satisfazerem seus
clientes, tiverem o seu processo de produção atrelado
às questões de responsabilidade social e de
sustentabilidade. Da mesma forma, o profissional
autônomo é parte integrante desta transformação,
pois não basta praticar um excelente serviço se a
responsabilidade com o outro é ignorada em relação à
comunidade onde atua.

Sozinho o profissional verá os seus
valores minguados diante dos novos desafios e
anseios sociais. Assim, entidades como a AERO
tornam-se porta-vozes destas aspirações, têm o
seu papel fortalecido e, mais do que nunca,
reafirmam-se como legítimas representantes dos
profissionais associados. A AERO, ao longo de
seus 45 anos tem sido alicerce do espírito
associativo, sem o qual, nós profissionais
autônomos, teríamos apenas um título sem
qualquer valor perante a sociedade.

Arqº Valdir Bergamini
Presidente da AERO

Maravilhas da Arquitetura e da Engenharia

O Grand Burj Dubai
Vivendo à 828m de altura

P

Para o arquiteto Bill Bajer, sócio da Skidmor, Owing and
Merrill (SOM, com sede em Chicago), O Grand Burj Dubai está se
transformando em um novo referencial, "aprendemos muito com
o Burj Dubai, acho que agora podemos construir com facilidade
uma torre de um quilômetro. Somos otimistas sobre a
possibilidade de ir mais alto”, afirmou.
As condições do deserto exigiram que as técnicas de
construção fossem personalizadas. Por exemplo, os construtores
misturaram gelo com o concreto usado para fazê-lo adquirir
resistência às altas temperaturas do deserto. O edifício foi
projetado sem superfícies horizontais, para evitar que a areia do
deserto se fixe no prédio e aumente a pressão sobre ele. Sua forma
também foi permanentemente ajustável para conter os efeitos dos
ventos fortes do deserto que varrem a região.
Saiba mais em www.dubai.com

arece uma paisagem de filme de ficção cientifica, é
assim que se apresenta uma das mais audaciosas
obras da engenharia dos tempos modernos, o
Grand Burj Dubai, o edifício mais alto do mundo. A torre de vidro
de 160 andares e 828 metros de altura, que utilizou 330.000 m3 de
concreto e 31.400 toneladas de barras de ferro, inaugurada no ano
passado, se ergue entre o deserto e o mar como um ícone
arquitetônico visível a 100 km de distância.
O edifício com base em forma de Y se estreita à medida
que ganha altura. É prolongado por uma estrutura de aço, que
termina numa enorme flecha. George Efstathiou, da SOM e
principal diretor do projeto, afirma que sua base em Y, que leva em
consideração o efeito do vento, assegura a estabilidade da
estrutura. “Tempestades sequer são sentidas. A torre é mais
estável que outros arranha-céus muito menores”, acrescentou.
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AERO Coordena Projeto “Respeito No Trânsito”

D

epois de cinco reuniões mensais, das quais, três
realizadas na Sede Administrativa da AERO, o
projeto denominado “Respeito no Trânsito”
que tem por objetivo conscientizar a população ourinhense de que
devemos ter boas maneiras, ser educados e respeitar as normas de
trânsito está quase concluído.
O projeto é uma iniciativa de Dona Aparecida Rodrigues,
uma Senhora de oitenta e dois anos, às vezes motorista, outras
pedestre, que indignada com a falta de respeito e educação no
trânsito, decidiu procurar a AADF-Associação de Assistência ao
Deficiente Físico, onde foi atendida pelo Vice Presidente daquela
entidade, Cristiano de O. Ferreira, que sugeriu buscar apoio para o
projeto na AERO - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e
agrônomos da Região de Ourinhos. O Presidente da AERO, Arqº
Valdir Bergamini, após se inteirar do assunto solicitou a Maurílio
Jarduli, Deptº de Marketing, que apresentasse algumas propostas
para o projeto.
e pronto para ser executado, sendo aprovado por todos os
participantes. Entra agora na fase de levantamento de custos e o
seu lançamento ficou definido para o mês de maio próximo.
Durante uma semana, no período ainda a ser definido pelo grupo,
alunos da rede pública e particular, autoridades e população em
geral estarão discutindo respeito, educação e boas maneiras no
trânsito.
Participam do projeto a Prefeitura Municipal através da
Divisão Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal da Educação,
Secretaria Municipal da Cultura e Secretaria Municipal da Saúde,
Policia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo,
ACE-Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos,
COMDEF-Conselho Municipal do Deficiente Físico, AADFAssociação de Assistência ao Deficiente Físico, OAB-Ordem dos
Advogados do Brasil, Conselho Municipal do Idoso, AMO-SIM,
Rotary Club Integração, Lions Club, ABN-TV e membros da
sociedade ourinhense.

Na reunião do dia 19 de janeiro do ano corrente,
Maurílio Jarduli apresentou o esboço do projeto compreendido
por banners, faixas, adesivos para autos, além de palestras nas
escolas e divulgação do trabalho através dos jornais, emissoras de
rádio e de televisão local. No dia 22 de fevereiro passado, o projeto
foi apresentado em sua totalidade, dessa vez já formatado

Dia Internacional da Mulher

Parabéns

Forte,
mas generosa.
Raiz profunda,
fruto que alimenta.
Esteio da vida,
não foge à lida,
nem o sonho invalida!
Ventre que abriga,
protege e guarda,
colo para toda
vida...

Mulher...
Homenagem da AERO a todas as mulheres
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Ourinhos
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Divisão Municipal de Trânsito elimina pontos
de ocorrência de acidentes em Ourinhos

A

divisão Municipal de Trânsito, através de seu
Coordenador Francisco José Hial e de seu
Diretor, Arquiteto Fabiano Trovo, realizaram
um estudo para identificar os locais de maiores conflitos no
trânsito de nossa cidade e, consequentemente, com mais
incidência de acidentes. Concluída essa fase do trabalho, tiveram
início as ações de resolução dos problemas e uma delas foi o
fechamento dos canteiros centrais da Av. Antonio de Almeida
Leite, próximo ao Colégio Técnico, Padaria Royale e Posto do
Marinho, onde a situação se agravava, principalmente nos finais de
semana.
Outra intervenção muito bem vinda foi a construção do
canteiro divisor de pistas, na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, sobre
o viaduto da SP - 270 Rodovia Raposo Tavares, que além de
ordenar em definitivo o trânsito naquele local, coíbe as
ultrapassagens sobre o viaduto e as conversões à esquerda.
A situação ali se complicava ainda mais nos períodos de
realização da FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos.
Segundo o Coordenador Municipal de Trânsito de Ourinhos,
Francisco José Hial, o importante é a segurança de nossa
população no trânsito ourinhense.

Av. Antônio de Almeida Leite

Av. Av. Jacinto Sá e, ao fundo, o viaduto da SP 270

Av. Antônio de Almeida Leite

COOPERATIVA DE ENSINO DE OURINHOS
Colégio

Ensino integrado
às melhores práticas
Rua 12 de Outubro, 890 - Ourinhos - Tel: (14) 3322.1926
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Conselho consultivo
da FAEASP se reúne em
São Paulo
Arqº Valdir Bergamini, Arqº Valdir Bergamini, Arqº Valdir Bergamini, Arqº Valdir Bergamini,

A

Engºs Veríssimo Barbeiro, Nelson Mesquita Filho, João Albukater
Neto e o Presidente do Conselho Consultivo da FAEASP, Engº
José Gilberto Pereira de Campos, a vice-presidente de arquitetura,
arqª Luciana Rando, Secretário Engº Francisco Yutaka Kurimori,
2º Tesoureiro Engº Benedito Sernaglia, Diretor de Esportes Engº
José Galdino Junior, Diretor Engº Luiz Roberto Sega, Diretor de
Relações Externas Arqº Valdir Bergamini e o Conselheiro Federal
Engº Pedro Katayama e outros.
No item considerações finais, o Engº Kurimori
destacou a importância do pré sal para a Baixada Santista, não só
quanto aos investimentos financeiros, mas principalmente quanto
aos problemas que isso acarretará. Segundo Kurimori, o pré sal
será um verdadeiro Tsunami para a baixada.
O Engº João Albukater Neto discursou sobre o
impacto que o Sistema irá sofrer com a saída dos arquitetos e a fase
de transição do CAU/BR e CAU Regionais. O Presidente da
FAEASP, Engº Hélio Rodrigues Secco, encerrou a reunião às 20h.

FAEASP – Federação das Associações de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo
realizou a Reunião do Conselho Consultivo no dia 10 de
janeiro de 2011, em segunda convocação, às 17h30, na sua Sede,
sito na Av. Ataliba Leonel, nº 93, 11º Andar, Santana, SP., onde
foram deliberados os seguintes assuntos: 1- Diretrizes para
planejamento das ações da FAEASP para 2011; 2- As
oportunidades aos profissionais, às entidades filiadas à FAEASP e
suas cidades, com o Brasil sediando os dois maiores eventos
esportivos do mundo na mesma década e 3- Outros assuntos de
interesse da FAEASP.
Abrindo a reunião, o Presidente da FAEASP Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado de São Paulo, Engº Civil Hélio Rodrigues
Secco, justificou que esta reunião deveria ter ocorrido no segundo
semestre de 2010, mas por motivo dos vários eventos ocorridos
no Estado optou-se por realizá-la agora.
Participaram da reunião os ex-presidentes da FAEASP,

C

AERO executa
obra de acessibilidade em
sua sede social

onforme aprovado na Reunião de Diretoria e do
Conselho Deliberativo, realizada no dia 30 de
novembro de 2010, as obras que proporcionarão
acessibilidade aos deficientes físicos e pessoas com mobilidade
reduzida (idosos, gestantes, obesos, crianças...), no Salão de
Eventos da Sede Social e Esportiva da AERO tiveram início no dia
10 de janeiro de 2011. De imediato, será construída a rampa de
acesso com inclinação de 8%, com 1,50 metros de largura e a
escada com quatro espelhos de 0,17 metros, vencendo assim os
0,68 metros de desnível existente entre o salão e a rotatória. A
nova rampa e a escada serão construídas no lugar da antiga rampa
que não atendia as exigências das normas técnicas.
O sanitário para uso do deficiente será
construído onde hoje é a despensa da cozinha, com acesso pela
circulação que será construída defronte aos sanitários masculino e
feminino existentes. Essa circulação evitará também a abertura
direta dos sanitários para o salão. Para finalizar essa etapa, será
construída também uma área de serviços, dotada de tanque, caixa
para lavagem de panelas e uma churrasqueira externa, e uma
cozinha mais ampla e arejada, com coifa e bancadas de apoio em
granito. A atual cozinha será transformada em copa e será também
o elemento de ligação entre o salão e a cozinha nova.

Venda
Limpeza
Instalação
Manutenção

www.decorfast.com.br
Rua Senador Mello Peixoto, 31
Centro - Chavantes
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Painel de notícias
USP testa TV digital pela rede elétrica

U

Associe-se
à MUTUA
Desconto Especial para
associado AERO

m projeto de pesquisa reunindo
cientistas e engenheiros do Brasil e da
Europa desenvolveu uma forma de
levar a TV digital para pequenas comunidades afastadas
dos grandes centros. A técnica permite a criação de
conteúdo próprio e maior interação do telespectador.
O sistema baseia-se na transmissão do sinal de
televisão digital pela rede elétrica, o chamado sistema
PLC, da sigla em inglês Power Line Communications.
Batizado de SAMBA System for Advanced interactive
digital television and Mobile services in BrAzil), o projeto
teve participação de empresas e instituições de países
europeus e do Brasil, com financiamento da União
Europeia.
O grupo testou o sistema durante três meses no
município de Barreirinhas, no estado do Maranhão.

Agência USP - jan/2011

Segundo o professor André Riyuiti Hirakawa, da PoliUSP, a cidade foi escolhida por ser o município mais
pobre do País. “A cidade tem eletricidade, mas não tem
provedor de banda larga ou TV a cabo. Nós pensamos em
como usar a televisão para ajudar a comunidade," diz
Hirakawa.
O projeto SAMBA montou em 2009 uma
estação de televisão no local, com transmissão da TV
Mirante, emissora afiliada da Rede Globo no Maranhão.
Mas não é uma transmissão comum.
A população pode participar diretamente na
criação do conteúdo, como destaca Hirakawa: "A
princípio, a comunicação pela televisão é unidirecional. Já
a transmissão em Barreirinhas possui material da TV
Mirante e material próprio do local e de forma interativa.”
Saiba mais em www.aeroourinhos.com.br

Rua: Arlindo Luz, 614 - Fone:(14)3326-1001
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EMPRESA 100% BRASILEIRA

Fundação Getúlio Vargas
cria Índice Imobiliário
Jornal Valor Econômico fev/2011

CANAIS INDIRETOS

Arquitetos e Engenheiros
METAL

Pesquisadores da USP desenvolvem
cimento alternativo mais barato

A

fundação Getúlio Vargas lança, na
próxima sexta-feira, o Índice Geral do
Mercado Imobiliário Comercial
(IGMI-C). A falta de referência para a valorização no
mercado motivou o trabalho, encomendado pela
Associação Brasileira de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (Abrapp). Com informações
sobre valores, transações, despesas e receitas, o índice
possibilitará a avaliação dos ativos , além de ser uma
forma de comparar o setor com outros investimentos.
Segundo Paulo Picchetti, idealizador do índice,
pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV
e coordenador do Índice de Preços ao Consumidor
Semanal (IPC-S), a economia entra em uma nova fase e o
setor vive um processo de recuperação tal como
esquisadores da Escola de Engenharia
quantificado na produção industrial e emprego. Picchetti
de São Carlos (EESC) da USP
explica que, nesse novo contexto, outros investimentos
desenvolveram um cimento alternativo
no setor real da economia devem passar a desempenhar
para ser utilizado na produção de fibrocimento. O
um papel importante e, entre eles, está o investimento em
produto poderá substituir o cimento portland, que é
empreendimentos imobiliários nas suas várias categorias.
usado na composição do fibrocimento em até 80%, como
aglomerante. Em testes realizados na EESC, o
fibrocimento alternativo mostrou maior durabilidade e
Custo da construção civil tem variação menor custo, além de ser menos agressivo ao meio
ambiente.
de 0,27% em janeiro
O cimento alternativo foi desenvolvido dentro
I N C C ( Í n d i c e N a c i o n a l d a de uma linha de pesquisa da escola, que vem estudando
Construção Civil), calculado pelo possibilidades para a produção de fibrocimento mais
IBGE (Instituto Brasileiro de econômico e durável, com o uso de fibras alternativas e
Geografia e Estatística) em parceria com a CEF (Caixa escórias de alto forno, conforme relata o engenheiro civil
Econômica Federal), apresentou variação de 0,27% em Carlos Gomes, pós-doutorando e professor colaborador
janeiro, alta de apenas 0,1 ponto percentual sobre o de pós-graduação do Departamento de Arquitetura e
resultado de dezembro (0,26%).
Urbanismo da EESC, sobre o início da produção desse
Em relação a janeiro de 2010 (0,42%), o índice novo produto.
apresentou desaceleração de 0,13 ponto percentual. Os saiba mais em www.aeroorinhos .com.br
custos dos materiais apresentaram variação de 0,32% no
mês passado, recuando 0,11 ponto percentual em relação
ao mês anterior. O índice referente à mão de obra passou
Comércio regulamentando a retirada foi publicada no
de 0,5%, em dezembro, para 0,20%, verificado no mês
Diário Oficial da União. A finalidade é que elas sejam
passado.
substituídas por versões mais econômicas.
Técnicos do ministério estimam que a medida,
aliada a outra portaria que trata do Programa de Metas das
Lâmpadas incandescentes devem
Lâmpadas Fluorescentes Compactas, trará ao país uma
ser retiradas do mercado até 2016
economia
escalonada até 2030 de cerca de 10 terawatts-hora
O Globo 7/01/2011
As lâmpadas incandescentes comuns serão (TWh/ano) - o que equivale a mais do que o dobro
retiradas do mercado até 2016. Portaria interministerial alcançado com o Selo Procel, utilizado atualmente. saiba
de Minas e Energia, Ciência e Tecnologia e Indústria e mais em www.aeroourinhos.com.br
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Rodtel Telecom

Agência USP - 10/01/2011
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UNAOP se reuniu em Piraju e Osvaldo Cruz

A

UNAOP – União das Associações de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Oeste
Paulista, entidade sem personalidade jurídica,
composta por vinte e sete associações da região sendo elas
Adamantina, Assis, Avaré, Bauru, Botucatu, Dracena, Fartura,
Garça, Lençóis Paulista,, Lins, Marília, Osvaldo Cruz, Ourinhos,
Palmital, Paraguaçu Paulista, Piraju, Pontal do Paranapanema,
Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau,
Promissão, Santa Cruz do Rio Pardo, Taquarituba e Tupã, que
representam 18.500 profissionais e 3.200 empresas registradas no
CREA/SP, presentes em 153 municípios do Estado de São Paulo,
tendo em sua Coordenadoria o Arqº Edélcio Pazini de Oliveira,
Presidente da Associação de Santa Cruz do Rio Pardo, realizou sua
primeira reunião ordinária do ano de 2011, no dia 15 de janeiro, em
segunda chamada às 10h, nas instalações do Restaurante Boticelli,
sito na Praça Ataliba Leonel, Centro, Piraju, SP.
Dando início à reunião, o Coordenador arqº Edélcio
Pazini de Oliveira, atendeu ao primeiro item da convocação
solicitando que todos os participantes se apresentassem. Em
seguida passou a palavra ao Coordenador Adjunto da UNAOP
que realizou a leitura da ata da reunião anterior ocorrida em
27/11/2010 na cidade de Garça, SP, aprovada sem emenda pelos
presentes. Retomando a palavra, o Coordenador da UNAOP
solicitou que o Engº Luiz Francisco Quinzani Jordão, o “TITO”,
Presidente da Associação de Tupã e Coordenador Financeiro da
Unaop que apresentasse o Balancete Financeiro. O saldo credor
atual da UNAOP é de R$ 8.025,28 (oito mil, vinte e cinco reais e
vinte e oito centavos). Dando sequência à reunião, o Coordenador
passou a palavra ao Arqº Valdir Bergamini que falou sobre a
Resolução nº 1024/2009, que dispõe sobre o Livro de Ordem a
nível nacional e sobre a Lei Federal nº 12378, de 31 de dezembro
de 2010, que cria o CAU/BR e os CAU Regionais. Em seguida, o
Coordenador da UNAOP passou a palavra ao Arqº Elias Sahad
Junior que representou a Associação de Piraju no período em que
o Presidente Engº Agrônomo Frederico Chagas Negrão esteve
ausente. Ficou acertada uma reunião com os profissionais e a
diretoria da Associação de Piraju, a ser realizada no dia 18 de
janeiro de 2010, às 19h, para que esses constituam uma nova
Diretoria e Conselho Fiscal e marquem uma data para a eleição e
retomada da Associação.

UNAOP na reunião de Osvaldo Cruz (SP)

Na sequência, o Coordenador da UNAOP, Arqº Edélcio
Pazini de Oliveira fez a indicação do nome de seu sucessor, o Engº
Mecânico Vicente Hideo Oyama, Presidente da Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Osvaldo Cruz e Região,
para coordenar a UNAOP no primeiro semestre de 2011,
indicação aprovada por unanimidade e aceita pelo indicado. O
Presidente da FAEASP – Federação das Associações de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo,
Engº Civil Hélio Rodrigues Secco falou de sua satisfação em estar
participando de mais uma reunião da UNAOP, parabenizou todos
os profissionais e distribuiu alguns kits da FAEASP. O Engº Civil
Ricardo Cury, Inspetor Especial de Piraju, agradeceu a UNAOP
pelo apoio e por estar realizando a reunião em Piraju. Retomando
a palavra o Coordenador de UNAOP, Arqº Edélcio Pazini de
Oliveira, agradeceu a todos pela confiança e pelo apoio recebido
em seu mandato como coordenador e agradeceu a Associação
anfitriã de Piraju pela acolhida, aproveitando também para dar por
encerrada a reunião.
Participaram da reunião presidentes e representantes das
Associações das cidades de Avaré, Bauru, Marilia, Osvaldo Cruz,
Ourinhos, Paraguaçu Paulista, Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo e
Tupã, o Presidente da FAEASP, Engº Hélio Rodrigues Secco e o
Presidente do INTESP – Faculdade de Engenharia Elétrica de
Ipaussu, Sylvestre Egreja Alves de Lima.
No dia 26 de fevereiro passado, a UNAOP voltou a
reunir-se, realizando a sua segunda reunião ordinária do ano de
2011, dessa vez no Auditório da Associação Comercial de
Osvaldo Cruz, sito na Av. Brasil, nº 931, Centro. O Coordenador
da UNAOP Engº Vicente Hideo Oyama deu início à reunião ás
10h30min, em segunda chamada, solicitando que todos ficassem
em pé para entoar o Hino Nacional brasileiro, após compôs a mesa
que presidiu a reunião acompanhado do Arqº Valdir Bergamini,
Coordenador Adjunto da UNAOP, do Engº Luis Francisco
Quinzani Jordão “TITO”, Coordenador Financeiro da UNAOP e
do Engº Francisco Yutaka Kurimori, Chefe de Gabinete da
Presidência do CREA-SP. Com a verificação do quorum o
coordenador solicitou que todos se apresentassem. Em seguida o
Coordenador Adjunto da UNAOP realizou a leitura da Ata da
reunião ocorrida em Piraju, no dia 15 de janeiro de 2011, que
colocada em apreciação foi aprovada por todos. O Coordenador
Financeiro da UNAOP apresentou o balancete financeiro da
UNAOP que demonstrou saldo credor de R$ 8.384,28. Na
sequência passou a palavra ao Arqº Valdir Bergamini que falou
sobre o 3º Campeonato de Futebol Social da UNAOP a ser
realizado no mês de maio. Perguntado à Presidente da Associação
de Marília, Engª Claudia Aparecida Sornas Campos se ela havia
discutido com seus pares, a mesma respondeu >>>>>>>>

UNAOP na reunião de Piraju(SP)
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>>>negativamente e ficou de confirmar se irá ou não sediar o
torneio e a data de maio, tendo em vista que a Associação de Lins,
representada pelo Engº Francisco Yutaka Kurimori, também se
manifestou no sentido de sediar o evento. Foi eleita entre os
presentes a Comissão Organizadora e Disciplinar do 3º Torneio
composta pelos Engenheiros Francisco Yutaka Kurimori da
Associação de Lins, Moises Dalan da Associação de Marília,
Vicente Hideo Oyama da Associação de Osvaldo Cruz, Paulo
Sérgio Dias da Associação de Paraguaçu Paulista, Ranulfo Félix da
Siva da Associação de Presidente Epitácio e Luis Francisco
Quinzani Jordão “TITO” da Associação de Tupã. Ficou também
decidido que o valor da inscrição das equipes será de R$ 300,00
(trezentos reais), valor repassado à associação anfitriã, para cobrir
as despesas do torneio.

UNAOP
Integrantes da UNAOP na reunião de Piraju

Nas considerações finais, o Coordenador da UNAOP,
manifestou sua preocupação quanto a baixa freqüência nas
reuniões, preocupação essa comungada por todos os presentes. O
Engº Francisco Yutaka Kurimori sugeriu que as associações
nomeiem representantes para quando o presidente não puder
participar da reunião, que esses representantes façam sua vez. A
proposta foi complementada pelo Engº Ranulfo Felix da Silva e
pela Engª Claudia Aparecida Sornas Campos sugerindo que esses
representantes sejam o Conselheiro e o Inspetor Chefe da
Associação por já estarem integrados no Sistema e conhecerem a
maioria dos colegas. Outra sugestão que também foi aprovada é de
se dividir a região da UNAOP que é muito extensa em três regiões
com suas respectivas lideranças. O papel dessas lideranças seria de
fomentar e incentivar os presidentes de suas regiões à
participarem das reuniões. Houve também a sugestão, dessas
lideranças estarem locando VAN´s para o deslocamento até o
local da reunião. Todos da região iriam juntos para a reunião,
diminuindo custos e tornando a viagem menos cansativa. Foram
eleita lideranças pelos presentes, o Engº Cezar Aparecido Sampaio
pelo extremo leste, o Engº Ranulfo Felix da Silva pelo extremo
oeste e a Engª Claudia Aparecida Sornas Campos pela região
central da UNAOP. O Engº Luiz Carlos Batista, Presidente da
Associação do Pontal do Paranapanema – Primavera sugeriu que
se procure realizar as reuniões nas associações que não estejam
participando. Seria uma forma de incentivá-las e trazê-las de volta.
Participaram da reunião presidentes e representantes das
Associações das cidades de Garça, Lençóis Paulista, Lins, Marilia,
Osvaldo Cruz, Ourinhos, Paraguaçu Paulista, Pontal do
Paranapanema-Primavera, Presidente Epitácio, Santa Cruz do Rio
Pardo e Tupã. Justificaram a ausência o Presidente da Associação
de Bauru, Arqº Emerson Crivelli, o Presidente da Associação de
Barra Bonita/Igaraçu do Tietê, Arqº Marcio Antonio Salvi e o
Presidente da Associação de Lins, Engº Ivo Nicolielo Antunes
Junior.

Presidente do CREA-SP renova contrato com associações da região

O

presidente do CREA-SP
Engº José Tadeu da Silva,
se reuniu com os
presidentes das associações da região, no dia
12 de fevereiro passado, ás 18h00, na
ASSENAG - Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Bauru, sito na
Rua Dr. Fuás de Matos Sabino, nº 1-15,
Jardim América, Bauru, SP. A reunião teve
como objetivo a renovação do Contrato de
Prestação de Serviço e Cessão de Uso de
Instalações entre o CREA-SP e as
Associações.

O presidente Tadeu atendeu
a cada presidente de Associação
presente e agradeceu a parceria. A
AERO mantém esse contrato com o
CREA-SP desde o ano de 1981,
gestão do Presidente Engº Rubens
Nogueira. Após o término da
reunião os presentes participaram de
um jantar de confraternização, por
adesão, no Restaurante COMARI,
sito na Av. Getulio Vargas, nº 10-80,
JardimAmérica, Bauru, SP.
www.aeroourinhos.com.br

Rodtel Telecom

EMPRESA 100% BRASILEIRA

CANAIS INDIRETOS

Av. Antonio de Almeida Leite, nº. 817 – A
Fones: 3512 2021 / 9796 7019

Nosso
trabalho facilita a sua vida
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BarAero retoma suas atividades
sociais com grito de carnaval

O

BARAERO retomou suas atividades sociais no
dia 16 de fevereiro passado, tendo como anfitriões
José Menezes Alves e Elisangela. O BARAERO é
um espaço criado para receber o associado, seus familiares, amigos e
parceiros da AERO. Funciona de quinze em quinze dias, sempre às
quartas-feiras, 19h30min às 24h, e sempre tem um casal através de
uma lista corrida, responsável pelo cardápio do dia, definido por ele
próprio. Participantes não tem despesas com a comida, até que
chegue o seu dia de cozinhar “ou pagar para alguém fazê-lo”, arcando
apenas com as despesas de bebidas,
“se beber”. Com uma
enorme área verde, campo de futebol iluminado, play-ground,

televisor e som, além dos momentos de descontração, o ambiente
tem sido também palco para a realização de muitos negócios entre os
participantes. É nesse espaço sempre às quartas feiras que
comemoramos nossas datas festivas (carnaval, dia das mães, festas
juninas, dia dos pais, aniversário da AERO, confraternização de final
de ano). No dia dois de março brincamos o carnaval, tendo como
anfitriões o casal Arqº Alfredo Amádio e Marisa. Em março de 2011 o
BARAERO completa nove anos de existência sempre mantendo um
público médio de cinqüenta pessoas. Se você quer participar informese na secretaria da AERO pelo fone (14) 3322-3777 com a Sra.
Priscila ou Cláudia. Venha conhecer, vale a pena!

Máscaras

E

por falar em carnaval, o estágio evolutivo em que se
encontra a humanidade, mostra que, no processo, o
regime da força, dos instintos animalescos, foi
substituído pela da astúcia. Procurava-se a vitória utilizando-se máscaras,
que escondem a verdadeira personalidade do seu usuário.
Assim se porta a maioria da nossa sociedade e o exemplo mais
enfático é o da nossa classe política. Com honrosas exceções, o que se
esconde por trás da beleza das máscaras com que se apresentam os
nossos políticos?
A arte de se mascarar, historicamente marcante no carnaval de
Veneza, pode ser tomado como emblema para a astúcia do atual estágio
evolutivo do homem civilizado. A máscara tem sido a sua principal arma
para conquista de seus objetivos nem sempre confessáveis. Na sociedade
tem sido apenas uma arma para esconder fragilidades de personalidades.
A evolução, através da espiritualização, vai nos mostrar por inteiro, como
de fato somos.
Admiremos a beleza das máscaras e das vestes dos mascarados
de Veneza, uma verdadeira arte, e meditemos sobre o texto do grande
Drumond de Andrade, que, no campo romântico, mostra-nos como é
difícil deixar de usar a máscara.
“Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas
com tamanha intensidade, que se petrifica e nenhuma força jamais o
resgata. Fácil é ouvir a música que toca. Difícil é ouvir a sua consciência,
acenando o tempo todo, mostrando nossas escolhas erradas. Fácil é
ditar regras. Difícil é seguí-las, ter a noção exata de nossas próprias vidas,
ao invés de ter noção das vidas dos outros. Fácil é perguntar o que deseja
saber. Difícil é estar preparado para escutar a resposta, ou querer
entender a resposta. Fácil é chorar ou sorrir quando der vontade.

Difícil é sorrir com vontade de chorar ou chorar de rir, de alegria. Fácil é
dar um beijo. Difícil é entregar a alma, sinceramente, por inteiro. Fácil é
sair com várias pessoas ao longo da vida. Difícil é entender que
pouquíssimas delas vão te aceitar como você é e te fazer feliz por inteiro.
Fácil é ocupar um lugar na agenda telefônica. Difícil é ocupar o coração
de alguém, saber que se é realmente amado.
Fácil é ver o que queremos enxergar. Difícil é saber que nos
iludimos com o que achávamos ter vistos, admitir que nos deixamos
levar, mais uma vez. Fácil é sonhar todas as noites. Difícil é lutar por um
sonho. Fácil é mentir aos quatro ventos o que tentamos camuflar. Difícil
é mentir para o nosso coração. Fácil é dizer “oi” ou “como vai ?” Difícil
é dizer “adeus”, principalmente quando somos culpados pela partida de
alguém de nossas vidas. Fácil é abraçar, apertar as mãos, beijar de olhos
fechados. Difícil é sentir a energia que é transmitida, aquela que toma
conta do corpo como uma corrente elétrica, quando tocamos a pessoa
certa. Fácil é querer ser amado. Difícil é amar completamente, amar de
verdade, sem ter medo de viver, sem ter medo do depois, amar e se
entregar e aprender a dar valor sómente a quem te ama. Fácil é ser
colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é
ser amigo para todas as horas e dizer sempre a verdade quando for
preciso e com confiança no que diz. Falar é completamente fácil, quando
se tem palavras em mente que expressem sua opinião. Difícil é expressar
por gestos e atitudes o que realmente queremos dizer, o quanto
queremos dizer, antes que a pessoa se vá. Fácil é analisar a situação alheia
e poder aconselhar sobre esta situação. Difícil é vivenciar esta situação e
saber o que dizer, ou ter coragem para fazer. Fácil é demonstrar raiva e
impaciência quando algo o deixa irritado. Difícil é expressar o seu amor a
alguém que realmente te conhece, te respeita e te entende. E é assim que
perdemos pessoas especiais”.
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Aniversariantes de janeiro e fevereiro
"Que a tua vida seja sempre uma soma de vitórias. Parabéns!"

Feliz Páscoa
Páscoa é passagem,
é tempo de renascimento
é tempo de recomeço,
é tempo de perdão...
Páscoa é amor,
é abrir o coração.

Aos associados e seus familiares uma feliz páscoa

SO

S

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Ourinhos

22 de março - Dia Mundial da ÁGUA

A escassez de água no mundo
Na próxima edição você vai saber o quanto
este precioso líquido é escasso no planeta...

Cursos e
Treinamentos

MicroWay

Desconto Especial para
associados AERO

Venha conferir!

Rua: Arlindo Luz, 614 - Fone:(14)3326-1001
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Diretoria Executiva - Gestão 2009/2011
Chapa: “Consciência Profissional”

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

Presidente: Arqº Valdir Bergamini
Vice-presidente: Engº Civil Geraldo Sergio Pereira
Secretário: Arquiteto Mario Luis Nagashima Bergamini
Tesoureira: Arquiteta Ludimila De Fátima Biussi Afonso
Suplente da Diretoria: Engº. Civil Carlos Alexandre Da Graça Duro Couto
Diretor Social: Téc. Edificações Mario Pereira
Diretor de Comunicação E Marketing: Arquiteto Narciso Calegari Filho
Diretor de Patrimônio: Arqº Alfredo Dadeves Amádio Filho
Diretor de Esportes: Engº. Eletricista Marcos Antonio Barleto Reginato
Diretora de Cursos e Palestras: Arqª Sueny Salete Eloy Anghinoni Pinto

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLADORIA
TABELA DE ARRECADAÇÃO DE A.R.T
RESOLUÇÃO 517 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010
ATO ADMINISTRATIVO Nº 21 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010
TABELA VÁLIDA PARA 2011

Conselho Deliberativo
Engº. Agrônomo Antonio Carlos Caetano
Engº. Eletricista Persi Marcondes
Engº Civil Jose Roberto Nunes
Engº. Agrônomo Alexandre Médici
Arquiteta Ana Paula Picoli
Arqº. Marcio Antonio Silva Passos
Suplente Do Conselho: Arqº. Reinaldo Aparecido Da Silva
Suplente Do Conselho: Engº. Habib Jubran Junior

CREA-SP U.G.I OURINHOS
(14) 33264521
Inspetor Chefe:
Arqº Carlos Alberto Baroza Guimarães
Inspetor da Câmara de Engenharia Civil:
Téc. Edificações José Menezes Alves
Inspetor da Câmara de Engenharia Elétrica
Engº Eletricista Persi Marcondes
Inspetor da Câmara de Agronomia
Engº Agrônomo Antônio Carlos Caitano
Conselheiros da AERO no CREA-SP
Arqº Mario Luis Nagashima Bergamini
Arqº Cleiton José Menezes Alves (suplente)

Expediente
Informativo Mensal AERO é uma
publicação interna da Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos da Região de Ourinhos.
Av. Armando Silva, 160 - Distrito Industrial I
CEP: 19.908-160 - Ourinhos, SP
Tel: (14) 3322.3777 e Fax: (14) 3324.6388
E-mail: aero@ourinhos.com.br
Site: www.aeroouirnhos.com.br
Produção e Diagramação:
dunnabrasil propaganda & marketing
Mo: (14) 97874970

Nossos Valores
Missão
Contribuir para a construção do futuro com responsabilidade socioambiental, valorizando e
promovendo o profissional associado através de ações e parcerias com a sociedade civil e os
governos.
Visão
Ser referência em Ourinhos e região como instituição, sem fins lucrativos, representativa
de classe, que congrega a totalidade dos profissionais Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos
e Técnicos de Nível Superior e Médio, conscientes de suas responsabilidades perante a
sociedade e os governos.
Declaração de Princípios e Valores

Ao preencher o formulário da ART,
não esqueça de anotar o código
39 no campo 31. Com isso você
destina 10% do valor recolhido
para a AERO, que será revertido a você
em forma de capacitação e atualização
profissional.

oluntariado e responsabilidade socioambiental
Valorizamos a atitude voluntária e socioambiental do nosso associado;
Respeito, Honestidade e Ética
É dever do associado, funcionários, colaboradores e fornecedores agir de maneira
respeitosa, honesta e ética com todas as pessoas, sem distinção de cor, sexo ou credo;
Qualidade
É louvável que o profissional associado busque continuamente fornecer serviços
excelentes à comunidade e aos governos;
Novas fronteiras
Buscar sempre novos conhecimentos como ferramenta de desenvolvimento pessoal e
profissional.
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Arquitetura e Engenharia

Chegou em Ourinhos a Faga Metal

Portões basculantes
Grades
Estruturas metálicas
Corrimão em aço inox
Escadas inox para piscina

Agora você
pode contar com uma serralheria que reúne
23 anos de história, inovação e o que há de
mais moderno em equipamentos (Mig e Tig)
para fabricar:

METAL
Peça já a visita de um consultor!
Tel: (14) 9710-8182 ou 3026-1045
Av. Henrique Pontara, 379

Ourinhos e região

