
Em 1º de janeiro de 2014, a 
atual diretoria da AREA com-
pleta um ano de gestão. Um 
novo momento marcado pelo 
investimento na Formação 
Continuada para a valoriza-
ção dos profissionais, e na 
aproximação cada vez maior 
dos associados. 
 “Foi um ano de trabalho 
intenso que já tem mostrado 
resultados. Temos movimen-
tado a AREA tanto aproxi-
mando os profissionais que 
fazem parte dela quanto a 
comunidade”, pontua Pedro Alessandro Iu-
ghetti, presidente da Associação. 
 Desde que assumiu a administração da 
entidade, Pedro tem contado com o apoio 
indispensável de toda a diretoria: Marcílio 
Vieira Martins Filho, Jairo Osvaldo Cazetta, 
Gustavo Bissoli, Thiago Barbieri de Faria, 
Arthur Dória Guzzo, Marcos Valentin Dona-
don, José Fernando Colucci Sagula, e João 
Antônio Galbiati.
 “Nossa diretoria trabalha em conjunto, 
numa colaboração efetiva para a realiza-
ção do que planejamos. E é bom frisar que, 
se hoje temos condições de dinamizar os 
espaços, cursos e iniciativas, é porque as 
outras diretorias construíram uma base físi-
ca e de credibilidade para isso. Nosso de-
sejo intenso de realizar nos favorece tanto 
quanto a estrutura que herdamos”, ressalta 
o presidente. 
 Com o objetivo de agregar valor profis-
sional e facilitar a atuação dos associados, 
foram pelo menos 7 ações entre palestras, 
cursos, renovação de convênios, e prestação 

do serviço de plotter em condições especiais. 
 Dentro da perspectiva de favorecer a 
união do grupo e a troca de contatos e in-
formações profissionais, foi criado o Happy 
Hour. O evento tem reunido, mensalmente, 
com sucesso, os associados e seus fami-
liares. E também comemoramos os 37 da 
nossa associação. 
 Junto à comunidade, abrimos a AREA 
para eventos como o show de Noel Andra-
de, mais uma vez para a Campanha do 
Agasalho, e levamos nosso nome ao Dia 
do Desafio. 
 Ou seja, em um ano, praticamente uma 
ação a cada 30 dias. 
 “E queremos mais! Já temos em mente 
mais ações, mais eventos, e o nosso asso-
ciado mais satisfeito, com formação amplia-
da, diferenciado, com maior facilidade para 
lidar com um mercado cada vez mais com-
petitivo. A AREA tem de ser, cada vez mais, 
a casa dele, e da qual ele se beneficia e se 
orgulha”, finaliza Pedro Alessandro Iughetti. 
 Que venha 2014!

Abaixo, três exemplos que materiali-
zam, resumidademte, o dinamismo atu-
al da diretoria da AREA neste primeiro 
ano. E pode criar boas e novas expec-
tativas! O ano de 2014 promete!

2013: um ano de investimentos e inovações

A AREA E A comunidAdE 
Show de Noel Andrade: dinamizando o 
espaço e atraindo a comunidade.

FoRmAção continuAdA 
Palestras e cursos que ampliam pos-
sibilidades profissionais e reforçam 
contatos no mercado.

PLottER
AREA é das poucas associações a 
oferecer o acesso facilitado ao servi-
ço de plotagem.
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Quantos amigos foram 
feitos e quantas rela-
ções enraizadas durante 
aquela cerveja estupi-
damente gelada após 
um dia de trabalho? De 
olho nisso, a Associação 
Regional de Engenharia, 

AREA promove Happy Hour 
para associados

Entre os dias 9 e 15 de 
maio, Foz do Iguaçu 
(PR) receberá o World 
Tunnel Congress 2014. 
Este evento vai reunir 
gestores públicos, pro-
jetistas, construtores, 
fabricantes de equipa-
mentos, empresas de 
serviços de engenharia, 
acadêmicos, profissio-
nais e estudantes. Ha-
verá espaço e oportuni-
dade para o intercâmbio 
de informações técni-
cas, para a divulgação 
de novos produtos e 

World tunnel congress 2014

serviços e para a cria-
ção ou fortalecimento 
da rede de contatos de 
cada participante. No 
centro de tudo estará o 

Arquitetura e Agronomia 
de Jaboticabal, represen-
tada pelo Presidente, o 
Engenheiro Pedro Ales-
sandro Iughetti e sua di-
retoria, organizou quatro 
edições de Happy Hour.
Nos dias 29 de agos-

to, 26 de setembro, 31 
de outubro e 28 de no-
vembro, os associados 
tiveram a chance de se 
entrosar, trocar ideias e 
curtirem um dia fora da 
rotina em que estão habi-
tuados. Confira as fotos:

universo das obras sub-
terrâneas – e de tudo o 
que se relaciona a este 
ambiente.
Fonte: CREA-SP

No dia 20 de agosto, 
Presidente da AREA (As-
sociação Regional de 
Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia de Jaboti-
cabal), Engenheiro Pe-
dro Alessandro Iughetti 
acompanhado de sua 
diretoria, esteve reunido 
com o prefeito Raul José 
da Silva Gírio, Secretários 
e Diretores Municipais, no 
Gabinete da Prefeitura.
Na ocasião, eles conta-
ram com a presença do 
Presidente da FAEASP 
Arqº Valdir Bergamini, 
do Diretor de Engenha-

Reunião apresenta 
novos projetos

ria e Arquitetura Pública 
e Social da FAEASP e 
Ex Prefeito de Ourinhos 
Engº Toshio Misato e 
do empresário Marcio 
Carriel Fernandes para 
a apresentação dos con-
vênios e as parcerias 
realizadas entre a AERO 
e a Prefeitura Municipal 
de Ourinhos entre eles 
o Convênio de Fiscaliza-
ção Municipal de Obras 
e Posturas e o Convênio 
de Moradia Econômica 
para edificações até 60 
m² em atendimento a po-
pulação de baixa renda.
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AREA marca presença no SEFiSc
Aconteceu no dia 28 de 
setembro, na Unesp Bau-
ru, o primeiro dos três 
Encontros Preparatórios 
para o XIV Seminário de 
Fiscalização realizado 
pelo Crea-SP. O Sefisc 
será realizado no próximo 
dia 30 de novembro e tem 
por objetivo planejar as 
ações de fiscalização do 
Crea-SP para o ano de 
2014 e elaborar o conte-
údo dos seus Manuais 
de Fiscalização, um para 
cada Câmara Especiali-
zada do Conselho (En-
genharia Civil, Engenha-
ria Elétrica, Engenharia 
Mecânica e Metalúrgica, 
Agronomia, Engenharia 

de Agrimensura, Enge-
nharia Química, Geologia 
e Engenharia de Minas e 
Engenharia de Seguran-
ça do Trabalho).
Entre os 700 integrantes 
do evento, estavam o Pre-
sidente da AREA Jabotica-
bal, Eng. Eletricista Pedro 
Alessandro Iughetti e o 

Vice- Presidente Ass. En-
genheiros de Itápolis Eng. 
Agrônomo, Laudinei José 
Romanini, que aparecem 
ao lado do Presidente 
do Crea-SP, Eng. Civil 
Francisco Kurimori e do 
Vice- Presidente da Fae-
asp Eng. Agrônomo Pedro 
Shigueru Katayama.

diretoria da AREA - 2013/2014
Presidente: Pedro Alessandro Iughetti 
(engenheiro eletricista);
Vice-presidente: Marcílio Vieira Martins 
Filho (engenheiro agrônomo);  
1º Secretário: Jairo Osvaldo Cazetta (en-
genheiro agrônomo), 

2º Secretário: Gustavo Bissoli (engenheiro 
agrônomo); 
1º  Tesoureiro : Thiago Barbiéri de Faria 
(engenheiro civil), 
2º Tesoureiro: Arthur Dória Guzzo (arquiteto); 
Diretor Social : Marcos Valentin Donadon 

(engenheiro civil); 
Diretor de Patrimônio: José Fernando 
Colucci Sagula (arquiteto)
Diretor de Assuntos Institucionais: 
João Antonio Galbiati (engenheiro 
agrônomo). 

No dia 2 de novembro, a 
Diretoria de Esportes e La-
zer da FAEASP represen-
tada pelo Engº João Luis 
Scarelli se reuniu com os 
Coordenadores de Uniões, 
na cidade de Sertãozinho, 
para deliberarem sobre os 
assuntos constantes da 
pauta de convocação da 
reunião.
Este evento, contou com a 
presença do presidente da 
AREA, Engenheiro Pedro 
Alessandro Iughetti acom-
panhado de sua diretoria, 
onde presenciaram a deci-
são por unanimidade abrir 
mais quatro vagas como 
repescagem sendo con-
templadas a UNABAMM, 
a UNAVAP, a UNASP e a 
UALP, com uma vaga cada 
uma para participarem do 
Campeonato Estadual de 
Futebol Social da FAEASP, 
tendo em vista que essas 
Uniões não conseguiram 

AREA marca presença em 
reunião da unAcEn em 
Sertãozinho

realizar os Torneios Regio-
nais por faltas de equipes 
participantes. Ficou de-
cidido também que cada 
União determinará o cri-
tério para a indicação de 
sua equipe representante. 
Com isso, o Campeonato 
contará com a participação 
de oito equipes, sendo as 
outras já classificadas, re-
presentantes da UNAOP, 
da UNACEN, da UNO que 
será definido no próximo 
domingo, 10 de novembro, 
em São José do Rio Preto 
e a Equipe de Peruíbe que 
é a atual Campeã Estadual 
da FAEASP. O Campeona-
to Estadual será realizado 
no dia 07 de dezembro 
de 2013, na cidade de 
Jaú, SP. Participaram da 
reunião, Coordenadores e 
Representantes da UNO, 
UNACEN, UNARO, UNA-
BAMM, UNAOP, UALP, 
UNASP e da UNAVAP.
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AREA Jaboticabal 
promoveu show com 
violeiro noel Andrade
Entidade deverá promover mais even-
tos culturais, na cidade.
A AREA (Associação Re-
gional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia 
de Jaboticabal) trouxe o 
show intimista do violeiro, 
cantor e  compositor Noel 
Andrade.
O reconhecido músico 
mostrou toda sua versa-
tilidade ao lado de sua 
banda, arrancando aplau-
sos calorosos do reduzido 
público que esteve pre-
sente na noite de sexta-
-feira (18) na área de la-
zer da AREA.
O engenheiro eletricista 
Pedro Alessandro Iugueti, 
presidente da AREA Ja-
boticabal, juntamente com 
sua diretoria, pretende tra-
zer à Jaboticabal outros 
eventos culturais. “Reali-
zamos, com o apoio dos 

diretores, uma promoção 
em que arrecadamos leite 
longa vida para as entida-
des filantrópicas de nossa 
cidade e é nossa intenção, 
realizar mais eventos des-
sa natureza, ao longo de 
nosso mandato”, afirmou.
SHoW  mARcAntE
Apesar do pouco público, 
Noel Andrade protagoni-
zou momentos de pura 
magia, utilizando ao lon-
go do show 3 violas de 
diferentes afinações, in-
terpretando canções pró-
prias e de compositores 
famosos como Almir Sa-
ter e Renato Teixeira, en-
tre outros, para divulgar 
seu primeiro cd “Marruá”.
Publico ficou encantado 
com apresentação de 
Noel e sua banda.

Noel (ao centro) com o presidente Pedro Iugueti (à esquerda) e o vice-
-presidente Marcílio Vieira Martins Filho(à direira)

Da esquerda para a direita : Gustavo Bissoli (2  secretário) , Alessan-
dro Churata (associado), Pedro Alessandro Iugueti (presidente), violeiro 
Noel Andrade, Thiago Barbiéri de Faria ( 1  tesoureiro), Marcílio Vieira 
Martins Filho (vice-presidente), Marcos Valentin Donadon (diretor so-
cial) e Arthur Dória Guzzo ( 2  tesoureiro).

AREA Jaboticabal completa 37 
anos com jantar de transmissão 
e posse de diretoria

Na noite da quarta-feira, 
dia 7 de agosto, a AREA 
– Associação Regional de 
Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia de Jaboti-
cabal completou 37 anos 
com jantar pontuado pela 
cerimônia de transmissão 
e posse da diretoria para 
o biênio 2013/2014. O 
evento contou com a pre-
sença de autoridades dos 
segmentos profissionais 
representados pela AREA 
e locais.
Entre os que prestigiaram 
o momento: o Arquiteto 
Waldir Bergamini, presi-
dente da Faeasp – Fede-
ração das Associações de 
Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Estado de 
São Paulo; o Engenheiro 
Luiz Roberto Sega, Su-
perintendente do Crea 
– Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia 
do Estado de São Paulo; 
o Prefeito Municipal Prof. 
Dr. Raul da Silva Girio; o 
representante da Câmara 
dos Vereadores, Vitório 
de Simoni, e os ex-presi-
dentes da AREA, o Eng. 
Civil  Luis Antonio Guima-
rães, Engenheiro Mec. e 
de Seg. no Trabalho Ge-
raldo Cascaldi Junior e 
Engenheiro Civil Wladimir 
Morgato.

Da esquerda para a direita: Vicente Malzoni Netto, 
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, Geren-
te da UGI Araraquara e UGI São Carlos; Engenheiro 
Luiz Roberto Sega, Superintendente do Crea-SP; Vi-
ce-Presidente da AREA, Engenheiro Agrônomo, Mar-
cílio Vieira Martins Filho; Prof. Dr. Raul da Silva Girio, 
Prefeito de Jaboticabal;  Engenheiro Eletricista Pedro 
Alessandro Iughetti, presidente da AREA Jaboticabal; 
e o Arquiteto Waldir Bergamini, presidente da Faeasp

Membros da Diretoria Executiva da AREA Jaboti-
cabal presentes: Engenheiro Eletricista Pedro Ales-
sandro Iughetti-Presidente; Engenheiro Agrônomo 
Marcílio Vieira Martins Filho -Vice-Presidente; En-
genheiro Agrônomo Jairo Osvaldo Cazetta -1º Se-
cretário; Engenheiro Agrônomo Gustavo Bissoli -2° 
Secretário; Engenheiro Civil e de Seg. no Trabalho 
Thiago Barbieri de Faria- 1º Tesoureiro; e Arquiteto 
e Urbanista Arthur Dória Guzzo- 2º Tesoureiro

Ao transmitir o cargo,o 
Engenheiro Thiago Bar-
bieri de Faria, presiden-
te da AREA no biênio 
2011/2012 afirmou: 
“Assumir a direção de uma 
entidade como a nossa é 
assumir um compromisso 
com os colegas associa-
dos. Mais ainda: é fomen-
tar o desafio de manter 
esta Casa como o local de 
valorização e apoio para 
os profissionais que mili-
tam nestas áreas, e lutar 
por direitos e propostas a 
ela encaminhadas. Nesse 
sentido, transfiro ao cole-
ga o Engenheiro Eletricista 
Pedro Alessandro Iughetti 
o cargo de Presidente, 
lhe desejando sucesso na 
continuidade desta em-
preita”. 
O Engenheiro Luiz Rober-
to Sega afirmou: “Acom-
panhamos os últimos 
quatro presidentes aqui e 
todos foram melhorando a 
associação e a engenharia 
na cidade. É com orgulho 
que vemos esse progres-
so e considero o Pedro 
como um filho”.
“Parabenizo pelo trabalho 
realizado e, a você, Pedro, 
quem o conhece sabe da 
competência que você 
tem. Nós nos colocamos 
à disposição para ajudar 

no que a AREA precisar”, 
afirmou o Arquiteto Waldir 
Bergamini. 
O atual presidente, eleito 
para o biênio 2013/2014, 
Engenheiro Eletricista Pe-
dro Alessandro Iughetti 
agradeceu o trabalho re-
alizado pelas outras Dire-
torias e a confiança nele 
depositada para assumir 
a liderança da Entidade, 
apresentando os mem-
bros da Equipe que cons-
tituem a nova Diretoria 
Executiva para acompa-
nhá-lo em seu mandato.
“Ao assumirmos o nosso 
mandato, queremos ofere-
cer condições de estudos 
técnicos e de qualidade 
em parceria com os diver-
sos órgãos competentes, 
para estarmos sempre 
presentes no crescimento 
de Jaboticabal e região. 
Nosso objetivo além de 
contribuir com a comunida-
de é incentivar o aumento 
no número de associados 
e que participem de ações 
solidárias e se envolvam 
com as causas sociais e 
técnicas afeitas às nos-
sas áreas de atuação. O 
sucesso será alcançado 
em função da eficiência e 
qualidade demonstradas 
na implantação das nos-
sas propostas”, pontuou.
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descontos e vantagens para o Associado AREA
conVÊnioS

Sem data definida, os 
voluntários do bairro 
Vila Industrial estão 
organizando mais uma 
festividade para a po-
pulação local. São mais 

diretoria e associados da AREA doam bolas para ato solidário
de 20 anos trabalhando 
em prol da comunidade. 
Para isso, estas pesso-
as contaram com a aju-
da de empresas e en-
tidades para a doação 

de bolas e brinquedos 
que serão entregues às 
crianças carentes.
Pensando em ajudar, 
diretoria e associados 
contribuíram com 240 

bolas para a criançada. 
“Ver o rostinho daque-
las crianças só mostra 
que atitudes assim va-
lem a pena. Ano passa-
do, eu vi o quanto faz 

bem tanto para nós, 
quanto para elas”, fi-
naliza o Presidente da 
AREA – Engenheiro 
Pedro Alessandro Iu-
ghetti.

Av. Dr. Elias da Rocha 
Barros, 310  - Ponte Seca
Fone: 3202-4877     Fax: 
3203-5533 
E-mail: tec_multi@yahoo.
com.br 
Desconto de 5% para to-
das as compras à vista 
em dinheiro.
Preço à vista em todos os 
cartões.
Fazemos parcelamentos.

UNISEB/FGV
Núcleo de Pós-Graduação

Desconto de 20% de des-
conto nos cursos. 
http://www.uniseb.com.br/
fgv/

LAVAGEM ECOLÓGICA
DE VEÍCULOS

Rua Manoel Martins Fon-
tes, 960 – Colina Verde
16-92120804-96068799

STARMICRO 
INFORMÁTICA  

Praça Dr. Pedro Doria, 
928,Centro. 
Tel: 3202.0895 e  
3203.5816
Assitência técnica , com-
putadores, notebook,impr
essoras,monitores,nobrea
ks – 10% de desconto
Suprimentos e acessórios 
– 5% de desconto
Noteboobs ,Tab le tes , 
Com-putadores, Impres-
soras – 1,5% de desconto

FREE SIGNS
Comunicação Visual

Rua Rui Barbosa, 371 - 
centro - Jaboticabal/SP
Fone: 32033861 e 
92793507
freesigns@terra.com.br
Horário de atendimento:
de 2ª a 6ª:  7h às 11h 30 e 
13h às 18h
de Sábado: 8h às 12h 30
Serviços:
- Digitalização (Escanea-
mento de A4 até A0)
- Impressão (P/B e colori-
da em diversos formatos)
- Cópias (P/B e colorida 
em diversos formatos)
- Ampliação e Redução 
de Imagens
- Plotter de Recorte.
Desconto de 10% na ta-
bela normal para associa-
do AREA. (Vál. até Dez 
2013).

MICRO WAY
Tecnologia com liberdade 
para aprender

Rua: 24 de maio, 577 – 
Centro. Tel: 16-32044334
jaboticabal@microway-
net.com.br
Oferece aos associados 
da AREA, todos os cur-
sos com preço fixo em 
R$65,00 com material di-
dático. (Promoção válida 
por tempo indetermina-
do).

QiSAT - Rede 
Educacional On-line

Compras através da Cen-
tral de Inscrições pelo te-
lefone: (48) 3332-5000, e-
-mail: qisat@qisat.com.br
Desconto para Associado 
AREA – 20% no valor nor-
mal da inscrição de curso 
QiSAT, com parcelamento 
mínimo de R$ 100,00 via 
cartão de crédito.( Válido 
até 04/2014).
WWW.qisat.com.br

MULTI-TEC 
Comércio de produtos 
agropecuários LTDA ME

Desconto para Associa-
do AREA - 15% (validade 
dez 2013)

 NUTRIVIDA 
 AGROPECUÁRIA

Avenida Paulino Braga, 
680 – Aparecida
Tel: 16-32021596
Desconto para Associado 
AREA - 6% (validade dez 
2013) 

RÁDIO ATHENAS

Rua 24 de Maio, 690 – 
Centro- Jaboticabal (São 
Paulo)
Telefone: (16) 32035355
Desconto de 20% sobre 
o valor de um contrato 
para qualquer opção de 
veiculação de publicida-
de para divulgar na Radio 
Athenas. (prazo indeter-
minado)
 
UNIODONTO

Praça Dr. Joaquim Batis-
ta, 34 – Centro 
Jaboticabal-SP – Centro 
14870-090
www.uniodontodejaboti-
cabal.com.br
Atendimento: 3203-8500
Depto. Comercial: 3202-
6465
Desconto Associados 
AREA Jaboticabal
Indivídual - Taxa única de 
R$ 20,00 e parcelas de 
R$ 43,40
 Familiar - Taxa única de 
R$ 30,00 e parcelas de 
R$ 99,00 (prazo indeter-
minado)

UNIGÁS

 Distribuidora de gás
Rua Fortunato Frascá, 
481 - Jardim das Rosas
Telefone: 3204-1278 
Celular: 9197-5049
Desconto Especial de 
R$4,00 para entregar e 
de R$ 6,00 no local. (pra-
zo indeterminado)

 CNA JABOTICABAL

Rua Castro Alves, 1089 – 
Centro – Jaboticabal/SP
30% de desconto para es-
tágios infantis
25% de desconto para es-
tágios básicos
20% de desconto para es-
tágios intermediários
15% para estágios avan-
çados
10% para estágios pós 
avançados
Válidos somente para os 
cursos de inglês e espa-
nhol ministrados na Uni-
dade CNA Jaboticabal.
Maiores informações en-
trem em contato com a 
unidade: (16) 32034092 
(prazo indeterminado)

 CIRUGIÃO DENTISTA

Consulte os valores prefe-
renciais
Dr. Marcelo Costa Cesar - 
CROSP 38850
Av. Duque de Caxias nº 
1035 - Centro - Jabo-
ticabal/SP. Fone: (16) 
32033271 ou (16) 
91828919 (validade dez 
2013)

Farmácia de Manipulação 
SAL DA VIDA

Av. 7 de setembro, 230 – 
Cep: 14870-570 – Jaboti-
cabal-SP
Telefone: (16) 3203-3464
Descontos Exclusivos:
• Produtos Manipulados 
têm 15% de desconto 
(Somente Com Receita); 
• Cosméticos, Homeopa-
tias e Fitoterapicos têm 
5% De Desconto; 
• Produtos Industrializa-
dos Têm 5% De Descon-
to. (validade dez 2013)

 FARMÁCIA
 DERMO FLORA

R. Santo André, nº 122 - 
Nova Jaboticabal. Fone: 
(16) 32037005 ou 
32037001.

 AUTO POSTO 
BARBIERI

Av. Gal. Osório nº 577, 
Centro, Jaboticabal. 
Próximo ao mercadão 
municipal
Valor do desconto: 6% 
para os associados da 
AREA
O valor acima é válido 
para todos os combus-
tíveis e troca de óleo e 
filtros dos veículos.
Forma de pagamento: A 
vista e no cartão.
 
Disponibilizamos também 
para os associados, 
ducha externa para os 
veículos.

ACADEMIA 
SAÚDE TOTAL

R. Lions Internacional, nº 
71
Jardim Tangará
Telefones: 3202-4015 ou 
3202-4061
Desconto para Associado 
AREA - Isenção da taxa 
de matricula e 10 % de 
desconto na mensalida-
de, desconto esse não 
progressivo e não acumu-
lativos, nos casos de des-
contos familiares, ou seja, 
só há a incidência de um 
tipo de desconto (10%) 
nos casos de famílias (va-
lidade dez 2013)

CAVICCHIOLI
VÍDEO PRODUÇÕES

Av. da Saudade 477 jabo-
ticabal -sp
Filmagem All Full HD alta 
definição, única da cida-
de. Entregamos em Blu-
-Ray. Vídeo empresarial 
- locação de telão - ca-
samentos - aniversários. 
Telefone: 32032811 ou  
97018220
Desconto de 15% para 
pagamento a vista (vali-
dade dez 2013)
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curso de Geoproces-
samento concluído 
com sucesso

No final do mês de ou-
tubro encerrou o Curso 
Básico de Geoprocessa-
mento, ministrado pela  
Engenheira Agrônoma e 
Professora Doutora do 
Departamento de Enge-
nharia Rural  (Unesp) Tere-
sa Cristina Tarle Pissarra. 
Este curso foi organizado 
pela AREA (Associação 

Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia 
de Jaboticabal), cujo ob-
jetivo era dar continuida-
de ao setor de Educação 
Continuada, que segundo 
a atual diretoria a ideia é 
promover mais cursos e 
palestras, para renovar o 
conhecimento de seus as-
sociados.

AREA é parceira do Projeto Bem-
-te-Vi da Polícia militar de SP
De 3 a 13 de setembro, a 
Polícia Militar envolveu Ja-
boticabal no seu Clube do 
Bem-Te-Vi, projeto de edu-
cação no trânsito que atin-
giu mais de 3 mil crianças 
na nossa cidade. A AREA 

– Associação Regional de 
Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Jaboticabal 
foi parceira da iniciativa 
doando um DVD para ser 
sorteado entre os alunos.  
Além de palestras, as 

crianças recebem talão 
de multas, carteirinha per-
sonalizada do projeto e 
certificado de conclusão. 
O Cabo João Carlos, da 
Polícia Militar foi o respon-
sável pelas palestras. 

O Jornal  Por dentro da AREA Jaboticabal é um informativo de divulgação da Associação 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal, direcionado a seus associados.

Avenida Carlos Berchieri, nº300  - Telefone: 16.3203.1605.
www.areajaboticabal.org.br - E-mail:assoeng@areajaboticabal.org.br

Jornalistas Responsáveis Ana Paula Marchi - MTb 49488/ Sônia Monteiro Pavanelli - MTb 26990 
Diagramação: Intervalo Brasil Colaboração:Naiara Patricia Penedo

Periodicidade: semestral
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Junta de Julgamento
 de Recursos Fiscais 
Membro Titular: Eng. Eletricista 
Pedro Alessandro Iughetti
Suplente: Eng. Mecânico e de Seguran-
ça no Trabalho 
Geraldo Cascaldi Junior

conselho Fiscal do Fundo 
Especial de investimentos 
Esgotos 
Representante AREA: Eng.Eletricista 
Pedro Alessandro Iughetti

conselho municipal de Habitação 
Membro Titular: Eng. Elericista 
Pedro Alessandro Iughetti
Membro Suplente: Arquiteto e Urbanista 
Arthur Doria Guzzo

conselho do Plano diretor 
Titular: Eng. Civil
 Thiago Barbieri de Faria
Suplente: Eng. Civil 
Marcos Valentim Donadon

nossos associados em evidência representativa

condema - conselho municipal 
de defesa do meio Ambiente
Titular: Eng. Agrônomo 
João Antonio Galbiatti

conselheira do cREA-SP
Titular: Eng. Civil
Ivanete Marchiorato  
Suplente: Eng. Civil 
Leila Maria Gonçalves F. Zanetti

Grupo de trabalho 
“Fiscalização - Parceria entre 
Prefeituras e Entidades de clas-
se” - cREA-SP 
Eng. Eletricista 
Pedro Alessandro Iughetti

conselho municipal 
de turismo
Membro Titular: Arquiteta e 
Urbanista Herla Nogueira 
Petrechen  Vilhena de  Moraes
Membro Suplente: Eng. Eletricista Pedro 
Alessandro Iughetti.

membro da APi - Academia 
Panamericana de Engenharia
Eng.Eletricista
Pedro Alessandro Iughetti

comutran - conselho 
municipal de trânsito 
Membro Titular: Arquiteto e 
Urbanista José Fernando 
Colucci Sagula
Membro Suplente: Eng. Eletricista Pedro 
Alessandro Iughetti

conselho municipal de 
defesa do consumidor 
Membro Titular: Eng. Eletricista 
Pedro Alessandro Iughetti
Membro Suplente: Arquiteto e 
Urbanista José Fernando 
Colucci Sagula

No dia 13/11, O Enge-
nheiro Eletricista Pedro 
Alessandro Iughetti, Pre-
sidente da AREA (Ass. 
Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia 
de Jaboticabal) e Coorde-

Reunião visa novas parcerias
nador do GT – Grupo de 
Trabalho “Contribuições 
e Aprofundamento sobre 
parcerias entre o CREA-
-SP,Prefeituras e Entida-
des de Classe, esteve pre-
sente em São Paulo em 

mais uma reunião , aonde 
está sendo elaborada uma 
cartilha para auxiliar na fis-
calização do Sistema do 
CREASP juntamente com 
as Entidades de Classe e 
Prefeituras.


