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AREA
ANIVERSÁRIOS

JANEIRO - 04-José Antonio Ascari - 12-Bruno R. Geraldo Martins - 15-Edson Aparecido Donadon - 16-Gustavo Bissoli - 
18-Vardeni Afonso Vieira - 19 - Jucélia Ramos Pereira 21-Antonio Carlos Busoli - 25-Nelson Gerbasi Junior - 
30-Rafael Henrique de Freitas Noronha.

FEVEREIRO - 02-Humberto Vaz Russi - 03-Luiz Fernando Camilotti - 04-João Vicente da Costa Aguiar - 12 - João Paulo Galvão Tra-
vassos, 14-Ednilson Malerba Pfaifer - 17-Carlos Alberto Borba - 18-Fernando Mendes Pereira - 20-Fabio Derenzi Belodi - 23-Joaquim 
Telles Ramos - 23-Marcos Diego Pinto Giangrecco - 27 - Cícero Cardoso da Silva. 

MARÇO - 03 - Beatriz de Camargo- 04-Afonso Luis da Silva - 06-Antonio Sena Filho - 07 - André Luis Iughetti - 09 - Marcio Machado 
Cera - 10-Herla Nogueira P. Vilhena de Moraes - 10-Tiago Zoccolaro - 19-Washington José da Silva - 22-Jose Augusto Barbieri - 26 - 
Oswaldo de Almeida Junior - 27-Rogerio Eduardo Xavier - 29-Luciane Merenda Gerbasi - 31 - Claudio Luiz da Silveira Filho. 
 
ABRIL - 02-Anderson José Ulian - 03-Jaime Maia dos Santos - 04-Jose Fernando Colucci Sagula - 04-Wilson Luis Italiano - 06-Terezi-
nha F. Innocente Lamparelli - 10-Fernando Vercesi Carabolante - 10-Reinaldo Bulgarelli - 11-Carlos Eduardo Alves Cardoso - 13-Matheus 
Ricardo Malago Ignácio - 17-Flavio Bahdur Chueire - 21-Michele Cristina Mataqueiro Santi - 23-Gilberto Araujo - 23-Edinelson Gomes 
- 24 - Marcel Eithel Berlingieri Durigan - 25-Mariana Regina Francisco Muniz - 25-Mauricio Jose Borges - 26-Marcos Massamitsu Iama-
moto. 

MAIO - 02 - Lucas Cavalheiro Braz - 03-Jairo Osvaldo Cazetta - 09-Ricardo Scatolin - 09 - Samuel Rossi - 09-Wilson Pereira de Souza 
- 12-Geraldo Cascaldi Junior - 12 - Vania M. Zapparoli de Stefani- 12-Vania M. Zapparoli de Stefani -  12 - Geraldo Cascaldi Junior - 15-Vi-
cente Alves de Souza -15 - André Augusti -18-Dagmar Fernando Pupin - 18 - Igor Curtarelli - 19 - Carlos Fernando Marasco - 24-Renata 
Boldorini Ferrari Demonico - 27 - Alessandra Ramos - 28-Augusto Cera Junior - 28-Carlos Eduardo Angeli Furlani - 29-Francisco Gagliar-
di Neto.  

JUNHO - 02-André Luiz Leme Rettondin - 06-Paulo Eduardo Guidugli - 07-Mario Antonio de Stefani - 17- Francisco Carlos Delamonica 
- 20-Wladimir Morgatto - 20-Reginaldo Valdecir da Cunha - 21 - Paulo Henrique Pfitscher - 23 - Roberto Valêncio Pedroso de Carvalho - 
24-Mariela Custodio - 24-Renata Paula Sebastiane - 26 - Juliana da Silva Bragança - 26-João Antonio Galbiatti - 28 - Hugo Henrique Ota.
 
JULHO - 02- Deborah Fernandes Bejo - 05-Leandro F. Barbieri - 06-Luis Carlos Rombola - 06-Carlos Augusto Pedroso Fenerich - 
06-Euclydes Varella Filho - 10-Aline Cristina Lopes - 13-Helier Pedro Ferrari - 13-Joana D’Arc de Oliveira Caroni - 14-Marcilio V. Martins 
Filho - 16-Talita Cristina Reich - 17 - Larissa Borguesan - 18-Danielle Alliene Devos Ganga Mendes - 19 - Ricardo Petrarrolha Arrobas 
Martins - 21 - Tais Colletes Borba - 21 - Juliana Bellingieri - 28 - Robson Roberto Sguaçabia - 28 - Leandro Momenté Almada -  31 - Mirela 
Maria Gerbasi - 31 - Alberto Claudio de Almeida Filho. 
 
AGOSTO - 01-Paulo Roberto Giampietro Junior - 03-Guilherme Benedini  Brusadin - 05-Angelo Irineu Curtarelli - 12 - Julia Morena 
Cisconi Cesar - 13-Antonio Carlos de Sousa Couto - 13 - Leonardo Rodrigues Morgatto - 14-Valter Yoshio Koba -  17 - Adriano Ferreira 
da Silva - 22- Maria Madalena Zocoller Borba - 26-Luis Francisco Grotta - 30-Claudia Gonçalves de Souza - 31-Arthur Doria Guzzo. 
 
SETEMBRO - 02-Afonso Lopes - 06-Bruna Guadanhin Marteloni - 07-Munir Sallum Filho - 09-Thiago Barbieri de Faria - 11 - Giordano 
Verardino Neto - 21 - José Eduardo Cora - 24 - Alexandre Audi Giannoni.

OUTUBRO - 02-Gabriela Verardino de Laurentiz - 04 - Deyvisson dos Santos Miquelin - 08-Valdir Morano Junior - 11-Julio Cesar de 
Souza - 16- Rafael Viana Moraes - 21 - Waldir Geraldo Cavichioli - 29 - Rutênio José Latanze - 30 - Rangel Aparecido Scatolin.

NOVEMBRO - 06-Rui Borges Rezende - 07-Marcos Valentim Donadon - 07 - Pedro Henrique de Faria Nogueira Lourenço - 09-Wilson 
Issao Tobace - 09-Andre Manduca Ferreira - 10 - Mirela Bedore - 10-Luis Carlos Beduschi - 13-Oscar Luiz Berti - 13-Maykon de Férrer 
Mendonça -  13-José Renato Zanini - 17-José Carlos de Freitas - 17 - Neurocildo Coelho - 18-Paulo Umberto Henn - 20-Renato Higino 
Rodrigues - 22 - Marcos Tadeu de Mesquita - 22 - Marcos Vasques - 23 - Leila Maria Gonçalves F. Zanetti - 25-Marcos Cordeiro Alves - 
25 - Adriano Branco Jabur - 29-José Carlos Lucas. 

DEZEMBRO - 01 - Paulo Vitor de Vilhena Moraes - 02 - Oswaldo Martins Cruz Junior - 02 - Eduardo C. Rodrigues Nogueira - 
03 - Elvio Roberto Morgatto - 04-Antonio Henrique de Oliveira Michelin - 04 - Daniel de Oliveira Bazoni - 08 - Pedro Alessandro Iughetti 
- 08 - Maurilio Monti Varandas -  10 - Nelson Mitsuru Kawachi - 14 - Antonio Carlos Marchiori - 15 - David Roberto Stoque - 18 - Fabricio 
Machado Cera - 19- José Augusto de Oliveira de Paula - 21 - João Roberto Santana Ferreira - 21 - Edson Ibelii Braga - 23 - Bruno Fa-
zendeiro Donadon - 26 - Francisco de Vilhena Moraes - 28 - Ivanete Marchiorato - 30 - Alessandro Martinho Churata. 

Reconhecimento a eles que 
movimentam a nossa associação!



ART: garantia dos seus 
direitos e obrigações

ART
Instituída pela Lei nº 6.496/77, a ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica caracteriza legalmente os 
direitos e obrigações entre profissionais do Sistema 
Confea/Crea e contratantes de seus serviços técnicos, 
além de determinar a responsabilidade profissional.
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Acesse o site da AREA para saber as vantagens que o Guia 
de Convênios tem para você, associado! São serviços, lojas, 
saúde e a condição especial para o aluguel do salão da associa-
ção e para as impressões em plotter (na foto)! Procure a AREA! 
Acesse o site areajaboticabal.org.br!

 Em abril tivemos nosso 
primeiro Happy AREA de 2016 
e o cardápio foi uma delícia à 
parte, reunindo amigos para 
mais um momento de alegria 
e descontração!

Guia de Convênios

Encontro de amigos

COFEJA COMÉRCIO DE FERRAGENS JABOTICABAL Ltda
     Fone/Fax (0xx16) 3202.0633/3202.4434

   Avenida Pintos, 1.038 - Centro - CEP 14870.120 - Jaboticabal
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 Associados da AREA Ja-
boticabal têm participado das 
reuniões para a discussão das 
alterações do Plano Diretor do 
município. 
 Na foto, encontro realiza-
do entre os vereadores Dra. 
Andréa Delegada, que preside 
a Comissão de Assuntos Re-
levantes da Câmara que trata 
do assunto; Maria Carlota Nie-
ro Roch, relatora; Arthur Doria 
Guzzo, presidente da Aciaja 
e associado da AREA; Pedro 
Alessandro Iughetti, presiden-
te da AREA; Paulo Henrique 
Bellingieri, Especialista em 
Saneamento também asso-
ciado à AREA, assim como 
Herla Petrechen de Moraes, 
associada AREA que ocupa a 

 Presidente: Pedro Alessandro Iughetti – 
Eng. Eletricista; Vice- Presidente: Marcílio Vieira 
Martins Filho – Eng. Agrônomo; 1º Secretário: Mar-
cos Valentim Donadon – Eng. Civil; 2º Secretário: 
Gustavo Bissolli – Eng. Agrônomo; 1º Tesoureiro: 
Thiago Barbiéri De Faria – Eng. Civil; 2º Tesoureiro: 
Arthur Dória Guzzo – Arquiteto e Urbanista; Diretor 
Social: Dagmar Fernando Pupin- Eng. Agrônomo; 
Diretor de patrimônio: José Fernando Colucci Sagu-
la – Arquiteto e Urbanista; Diretor De Assuntos Insti-
tucionais: Edson Aparecido Donadon – Eng. Civil. 

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretoria AREA  2015/2017

Plano Diretor

chefia de gabinete da Secreta-
ria de Planejamento da Prefei-
tura. 
 “A alterações do Plano Di-
retor são necessárias e vão 
impactar na vida de todas as 
pessoas que moram ou pas-
sam pela nossa cidade. O de-
senvolvimento  urbano e rural 
do município depende das 
escolhas que fizermos ago-
ra e algumas são urgentes. A 
AREA está envolvida e colabo-
rando com seus profissionais”, 
pontua Pedro Alessandro Iu-
ghetti.
 Além da AREA, Prefeitu-
ra e Câmara, a OAB também 
está envolvida nas discussões 
que definirão as alterações do 
Plano Diretor de Jaboticabal. 

 Nos dias 3 e 4 de maio, a 
AREA Jaboticabal em parceria 
com a Mutua-SP trouxe para Ja-
boticabal o curso “Como negociar 
e vender serviços de engenharia, 
arquitetura e agronomia, com o 
engenheiro Ênio Padilha. 
 Entre os temas compartilhados 
de forma dinâmica com os participantes, estavam noções bá-
sicas sobre marketing, comunicação com o mercado, técnicas 
e recursos de vendas  e aplicações aos casos específicos da 
prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e de Agro-
nomia. 
 “Temos trazido cursos e palestras que agregam conheci-
mento e ampliam as possibilidades profissionais para nossos 
associados”, lembrou Pedro Alessandro Iughetti, presidente da 
AREA Jaboticabal. 

Curso com 
Ênio Padilha

O que é o CREA-SP 
e qual a sua função?

 Crea-SP é a sigla que identifica 
o Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia do Estado de São 
Paulo - o maior Conselho de Fis-
calização de Exercício Profissional 
da América Latina e provavelmente 
um dos maiores do mundo. 
 O Crea-SP é responsável pela 
fiscalização de atividades profis-
sionais nas áreas da Engenharia, 
Agronomia, Geologia, Geografia e 
Meteorologia, além das atividades 
dos Tecnólogos e das várias moda-
lidades de Técnicos Industriais de 
nível médio.Sua função é fiscalizar, 
controlar,  orientar e aprimorar o 
exercício e as atividades profissio-
nais da Engenharia Civil, Engenha-
ria Ambiental, Engenharia Sanita-
rista, Engenharia de Infraestrutura 
Aeronáutica, Engenharia Hídrica, 
Engenharia Elétrica, Engenharia de 
Computação, Engenharia de Tele-
comunicações, Engenharia de Con-

trole e Automação, Engenharia Ele-
trônica e Eletrotécnica, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Industrial, 
Engenharia de Produção, Enge-
nharia de Operação, Engenharia 
Metalúrgica, Engenharia Aeronáu-
tica, Engenharia Naval, Engenharia 
Química, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia de Materiais, Engenha-
ria Têxtil, Geologia, Engenharia de 
Minas, Engenharia de Geologia, 
Engenharia de Agrimensura, En-
genharia Cartográfica, Geografia, 
Agronomia (ou Engenharia Agro-
nômica), Engenharia Florestal, En-
genharia Agrícola, Engenharia de 
Pesca, Engenharia de Aquicultu-
ra, Meteorologia e Engenharia de 
Segurança do Trabalho, além das 
atividades dos Técnicos Agrícolas 
e Técnicos em Agropecuária e das 
várias modalidades de Técnicos In-
dustriais e Tecnólogos.

Av. Major Novaes, 234 - Centro, Jaboticabal - SP - 14.870-080
Telefone: (16) 3202-2288



 “Na verdade a pa-
lavra Acessibilidade 
vem acompanhada de 
outras formas de inter-
pretação”.
 Acessar é dar qua-
lidade ou acesso fácil 
àquilo que é atingível.  
 Pesquisando um 
pouco mais, descobri 
que segundo a ONU, 
10% da população 
mundial possuem al-
gum tipo de deficiência. 
As cidades aonde se 
preocupam mais em 
tornar acessível são as 
Européias. Também lá 
existem normas como 
as nossas famosas 
ABNT’S. 
 Em nosso país a 
Acessibilidade é garan-
tida por leis federais e 
nem sempre se cum-
prem aonde deveria ser 
mais rígido, que são os 
pontos turísticos; já na 
Europa, isso é uma ten-
dência que muitas cida-
des estão aderindo.
 Confunde-se muito 
que a Acessibilidade 
tem que estar presente 
em todo canto da cida-
de, mas isso não é uma 
regra e muito menos 
opção. 
 Vários estudos são 
feitos para se projetar 
estacionamentos para 
deficientes, banheiros 

Acessibilidade

adaptados, rampas 
de acesso e etc... en-
fim, a lei é bem clara 
e ampla.  
 Não adianta dar 
acesso a calçadas es-
buracadas, calçadas 
estreitas, banheiros 
depredados, banhei-
ros em má conserva-
ção, principalmente 
públicos.
 Como é a Acessi-
bilidade em nossa ci-
dade? Boa pergunta! 
 Existe hoje uma 
discussão imensa e 
pública sobre as leis 
do Plano Diretor junta-
mente com as ABNT’S e 
código sanitário. 
 A nossa cidade é ex-
tremamente “deficiente” 
e junto ao poder público 
não consegue delinear 
as propostas e implan-
tá-las e muito menos 
“Acessar” ao que é atin-
gível. 
  A área de Enge-
nharia Civil e Arquitetura 
são as mais preocupa-
das com o desenvolver 
da Acessibilidade, pois 
são nelas depositadas 
os créditos para um per-
feito estudo nos projetos 
de construção.  
  Temos visto 
isso em nosso País com 
a realização da Copa do 
Mundo e agora mais atu-

Arquiteto e Urbanista 
Fabio Derenzi Belodi

“Não adianta dar acesso 
a calçadas esburacadas, 

calçadas estreitas, 
banheiros depredados, 
em má conservação,”
Fabio Derenzi Belodi

Fabio Derenzi Belodi 
Arquiteto Urbanista  

e músico
CAU A23414-1

Artigo
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al que é as Olimpíadas.
  Toda infraes-
trutura de “Acessibilida-
de” é projetada e exe-
cutada para receber 
turistas de várias na-
cionalidades e dar con-
dições de acompanhar 
os esportes e ter uma 
locomoção perfeita.
  É isso: a 
“Acessibilidade” é dar 
condições e infraes-
trutura para aqueles 
que desejam continuar 
o seu trabalho, a sua 
vida e não deixar que 
obstáculos naturais 
sejam eles quaisquer, 
interfiram no desenvol-
vimento sócio-cultural.

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.

Expediente

Balanço aprovado

 No início de abril, 
a Assembleia Geral da 
AREA reuniu-se para 
a aprovação do Rela-
tório Anual, aprovação 
do Balanço Financeiro 
descritivo das Recei-
tas e das Despesas 
do Patrimônio Social 
do Exercício de 2015, 
conforme está estabe-
lecido no Estatuto da 
AREA. A convocação 
a assembleia foi fei-
ta com publicação na 
edição de 12 de março 
deste ano, no Jornal A 
Gazeta. 
 Representando o 
Escritório Contábil, Vi-
tório de Simoni apre-
sentou os dados do 
Balanço Patrimonial e 

Demonstração de Re-
sultado do Exercício de 
2015, ficando demons-
trado o total de Recei-
tas do ano no valor de 
R$ 184.113,10 (Cento 
e oitenta e quatro mil 
e cento e treze reais e 
dez centavos), o total 
das Despesas no va-
lor de R$ 176.180,94 
(Cento e setenta e seis 
mil e cento e oitenta re-
ais e noventa e quatro 
centavos), perfazendo 
um Superávit Opera-
cional de R$ 7.932,16 
(Sete mil novecentos 
e trinta e dois reais e 
dezesseis centavos). 
O balanço foi aprovado 
pelos membros presen-
tes.

Av. Carlos Berchieri, 811     Jaboticabal    SP
Tel.: 16  3202.3922   harpiaeng@ig.com.br

Travessa Cesar Guarita, nº 50 - Bairro Aparecida
Jaboticabal/SP - Telefone: 16.3202.4457

 Por mais um ano, a 
AREA se transformou 
em um ponto de doa-
ção durante a Campa-
nha do Agasalho. Toda 
a arrecadação é enca-
minhada a entidades 
filantrópicas. 

Av. Carlos Berchieri, nº300 - Fone: 16.3203.1605  - www.areajaboticabal.org.br - assoeng@areajaboticabal.org.br

Jornalista Responsável - Texto e diagramação - Sônia Monteiro Pavanelli - MTb 26990
Tiragem: 2.000 exemplares

Solidariedade
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APOIO:

AREA Jaboticabal: 
40 anos na construção de um ideal

Palavra do Presidente

 “Desafio. Traba-
lho. Enfrentamento. 
Dificuldades.Reco-
meços. Vitórias. São 
40 anos em que pro-
fissionais compro-
metidos construíram 
assim a história de 
vitória da AREA. 
 Estou feliz por 
presidir a associa-
ção neste momento, 
mas sei que condu-
zo e contribuo com 
uma construção que foi feita por muitas mãos, por 
muitos desafios, trabalho e todo o significado das 
palavras que utilizei no início deste texto: enfreta-
mento, dificuldades, recomeços e vitórias há 40 
anos!
 O começo é sempre cheio de obstáculos e 
exige força extra para tornar real algo que ainda 
não existe. Mas fomentar a continuidade, a ma-
nutenção, o crescimento e o desenvolvimento 
exigem perseverança, ousadia, coragem extra 
também. 
 É por isso que agradeço a todos; todos, sem 
exceção, que compuseram diretorias e colabora-
ram com os trabalhos desde a fundação da AREA 
até agora.
  Sou grato aos amigos que hoje compõem, co-
migo, a direção desta associação. Temos avan-
çado, superado etapas, vencido resistências, 
cooperado com a solidez e divulgação da marca 
AREA com significado novo junto aos profissio-
nais que se associam, junto ao poder público, jun-
to à sociedade em geral.
 Mas, mais uma vez, utilizo uma frase de Ayr-
ton Senna que define bem o momento de vitória 
da AREA e de cada um de nós. “Eu sou parte de 
uma equipe. Então, quando venço, não sou eu 
apenas quem vence. De certa forma termino o 
trabalho de um grupo enorme de pessoas!”
 Repito: sinto grande felicidade por fazer parte 
da AREA e por presidi-la na comemoração dos 40 
anos. Mas, emprestando o pensamento de Ayrton 
Senna, neste momento, não sou eu apenas quem 
comemora, é um grupo enorme de pessoas e o 
resultado do trabalho delas.  

Pedro Alessandro Iughetti
Presidente da AREA

Jaboticabal

Como você vê a história de 40 anos da AREA?
 Parece que faz pouco tempo, mas, para nós, 
da AREA, foi um tempo longo. Participo dela des-
de as reuniões no escritório emprestado de um 
amigo. Vou tentar resumir esses 40 anos sem 
citar nomes porque foram tantas pessoas impor-
tantes nessa caminhada e seria injustiça esque-
cer alguém. Todos tiveram sua importância, cada 
um dentro do seu princípio e necessidade do mo-
mento. E o que é mais importante: todos soube-
ram e representaram muito bem os profissionais 
e a associação. Alguns quando conseguiram a 
concessão do terreno, outros quando fizeram a 
primeira construção, outros que construíram o prédio que está lá, que amplia-
ram e desenvolveram o trabalho. No começo era um grupo de amigos que 
acreditava que estava na hora dos profissionais terem uma unidade. Ela tem 
a parte física, mas também existe a alma da associação!

Qual é a importância da AREA para os profissionais e para a sociedade?
 A AREA é a casa do profissional da arquitetura, da engenharia e da agro-
nomia. É nela que ele pode encontrar novas tecnologias, atualizar informa-
ções, ter convívio com os colegas, pode vender seu produto, e comprar pro-
duto dos colegas, fazer o networking de todo o seu trabalho. Essa é a labuta 
de todos os presidentes: mostrar para esses profissionais que a AREA está 
acima da prestação de serviço como atualizar o CREA, tirar a carteirinha e 
para pegar a ART. Ela é a essência da nossa profissão. Na AREA ele pode 
desenvolver muito melhor a carreira, pode fazer muito mais negócios na área 
dele se estiver mais presente dentro da associação.

O que ela pode representar para a socie-
dade? Hoje ela já tem um envolvimento muito 
grande com a sociedade, com o Plano Diretor 
da cidade, com a Prefeitura e a Câmara Mu-
nicipal. Mas a cidade poderia aproveitar mui-
to mais com projetos, convênios, com troca 
de informação que ampliaria a qualidade das 
áreas envolvidas: saneamento, mobilidade, 
acessibilidade, agronômica, engenharia elé-
trica, mecânica, civil, metalúrgica, química. 
Os dirigentes sempre tentam isso, mas é mui-
to difícil.

Como enxerga a AREA no futuro? 
 É a associação que abriga de pai para filho, que tem que ter mais envol-
vimento com a sociedade. Não é só querer ajudar a sociedade, mas a socie-
dade precisa querer ser ajudada. Que os profissionais participem mais, que 
façam ela ter a representatividade que ela deve ter junto à sociedade. Falar 
da AREA é um motivo de orgulho, que me emociona muito. É imensurável o 
carinho que tenho pela nossa AREA. Parabéns a todos os presidentes que 
passaram pela AREA e a todos os membros de diretoria e associados que 
trouxeram o melhor para a nossa associação.

  Entrevista com 
Wladimir Morgatto

“A AREA é a essência 
da nossa profissão. 
O profissional pode 
desenvolver muito 

melhor a carreira,  fazer 
mais negócios se estiver 

mais presente dentro 
da associação.”

Wladimir Morgatto
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 Fomentando o investi-
mento na formação continu-
ada de seus associados, a 
AREA realizou o I Encontro 
de Profissionais com o tema 
Eficiência Energética. 
 O encontro aconteceu 
no dia 16 de março e contou 
com a presença do enge-
nheiro Humberto Vaz Ros-
si que falou sobre Inmetro, 
Pbe - Programa Brasileiro 
de Etiquetagem, Procel, 
Conpet, Lista de Equipa-
mentos e Linhas de Crédito. 
 O evento foi feito em 
parceria com a Mutua-SP e 
o Crea-SP. 

Eficiência Energética
I Encontro de Profissionais

CREA-SP: função e 
importância para o engenheiro

II Encontro de Profissionais
 O II Encontro de Pro-
fissionais realizado pela 
AREA Jaboticabal em par-
ceria com a Mutua-SP e o 
CREA-SP aconteceu no 
dia 8 de junho e contou 
com a presença de Enge-
nheiros Associados, Dire-
tores da AREA, professo-
res e Alunos do curso de 
Engenharia de Produção 
da Faculdade São Luis. 
 O tema da palestra 
‘CREA-SP: sua função e 
importância para o enge-
nheiro’ foi realizada pelo 
técnico Rafael Augusto 
Thomaz de Moraes, che-
fe da UGI - Unidade de gestão das Inspetorias da Região de 
São Carlos Contamos também com a presença do Diretor da 
Mútua, Aldo Rosseto que apresentou inúmeros benefícios que 
a Caixa de Assistência dos Profissionais do estado de São 
Paulo proporciona aos seus associados. 
 O intuito da AREA, mais uma vez, é realizar palestras que 
contribuem com o desenvolvimento de seus associados, pro-
fissionais da área e de nossa sociedade. No fim do evento os 
presentes saborearam um delicioso churrasco.

Tendências
 No dia 9 de março, a 
AREA em parceria com 
a Tinta e Cia e a Suvinil 
trouxeram para Jabotica-
bal a consultora de cores 
Ana Kreutzer que realizou 
a palestra “Tendências de 
cores”. 
 Profunda conhecedo-
ra do segmento de cor, 
Ana proporcionou interes-
sante troca de informa-
ções com os profissionais 
que participaram. Forma-
da em engenharia têxtil, é 
pesquisadora de tendên-
cias e consultora de cores 
e decoração. 

Logo 40 anos da AREA

 Estamos no ano de co-
memoração dos 40 anos da 
AREA Jaboticabal! Esta é a 
logomarca que celebra a data 
e foi criada pelo arquiteto e ur-
banista Leandro Ferreira Bar-
bieri. 
 Fiquem atentos porque a 
AREA está planejando uma 
comemoração muito especial 
contando com seus associa-

dos e amigos! 
 Em agosto, teremos a 
UNACEN, e no final do ano, 
estamos organizando um 
jantar de confraternização!
 Acompanhe os deta-
lhes pelo site e Facebook 
da AREA Jaboticabal. Face-
book.com/areajaboticabal e 
areajaboticabal.org.br!

Marcelo Tokimatu Pereira
16.9.9791.4600 (VIVO)  16.9.8103.4600 (TIM) 

16.9.9350.6000 (CLARO)

marcelo@domoticagroup.com.br

www.domoticagroup.com.br


