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 “A mensagem de capa 
desta edição traz, impre-
ganada, o motivo da AREA 
continuar trabalhando. 
	 Nas	 profissões	 que	 re-
presentamos estão o DNA 
da decisão, da condução, da 
realização,	 das	 conquistas.	
Em	todos	os	profissionais	li-
gados à AREA estão o traço 
de poder realizar, criar, gerar 
o novo. 
	 Como	venho	reafirmando	
desde	que	assumi	a	associa-
ção, tenho a responsabilida-
de de fazê-la ainda melhor. 
Primeiro, em respeito à his-
tória construída por todas as 
outras diretorias; segundo, 
porque	essa	missão	está	em	
todas	as	profissões	ligadas	a	
nós:	engenharia,	arquitetura	
e agronomia! 
	 É	o	que	temos	feito.	Nos-
sa diretoria tem feito esco-
lhas	que	fizeram	de	2015	um	
ano de oportunidades. Esta-
mos tornando real um proje-
to de resultados. 
	 Cursos	que	agregam	va-
lor aos nossos associados; 
posicionamento social, polí-
tico e de negócios com foco 
na abertura de mercado de 
trabalho e reconhecimento 
para	os	profissionais	ligados	
à AREA.
 Mas, tudo feito de um 
jeito novo; percebendo e op-
tando por novos caminhos! 
	 O	famoso	escritor,	filóso-
fo e professor Peter Drucker, 
que	ficou	conhecido	como	o	
pai da administração moder-
na,	 tem	 uma	 frase	 que	 nos	
faz	refletir:		
 “Os resultados provêm 
do aproveitamento das opor-
tunidades e não da solução 
dos problemas. A solução de 
problemas só restaura a nor-
malidade. As oportunidades 

“Estamos prontos para 2016!”

Por dentro da AREA Jaboticabal 3

significam	 explorar	 novos	
caminhos.”
 São o aproveitamento 
das novas oportunidades 
que	fortalecem	a	AREA.	
	 Em	meio	à	crise	financei-
ra	e	moral	atual,	a	exaustão	
desse modelo de conduta 
deve	 nos	 trazer	 novas	 ex-
pectativas. O não suportar 
mais	tudo	isso	é	o	que	deve	
impor o movimento em senti-
do	contrário.	Todos	devemos	
compor essa mudança. 
 Sobre este assunto, vale 
a leitura do artigo, nesta edi-
ção, de Arthur Doria Guzzo, 
Arquiteto	associado		à	AREA	
e integrante de nossa direto-
ria. 
	 A	AREA	está	pronta	para	
este movimento, para esta 
mudança	 que	 tem	 foco	 em	
dias mais cheios de espe-
rança e de ótimos resultados 
para todas as partes. 
 Que este Natal fortaleça 
a	 fé	 no	 trabalho	 que	 edifica	
benefícios	para	todos!	E	que	
venha	um	feliz	2016!	
 Estamos prontos para o 
novo ano com coragem, co-
nhecimento e muito trabalho! 

Pedro Alessandro Iughetti
Presidente da AREA

Jaboticabal

AREA se posiciona em parcerias  
como polo de conhecimento

Palavra do Presidente

 A AREA tem dado corpo a  
ações	 de	 aproximação	 junto	
aos poderes públicos de forma  
a ocupar o posicionamento de-
vido como geradora de conhe-
cimento. 
	 “Nossos	 profissionais	 têm	
o potencial de conhecimento 
e	 experiência	 para	 solucionar	
questões	 complexas	 que	 in-
fluenciam	 diretamente	 a	 vida	
das pessoas e das cidades. So-
mos parceiros de Jaboticabal”, 
pontua o Engenheiro Eletricista 
Pedro Alessandro Iughetti, pre-
sidente da AREA Jaboticabal. 
 O prefeito de Jaboticabal, 
Raul Girio, reconhece as possi-
bilidades de avanços possíveis  
dentro dessa nova perspectiva 
de união.    
	 “A	AREA	Jaboticabal	exerce	
importante	 papel	 em	 decisões	

de planejamento de infraestru-
tura junto à Prefeitura de Jaboti-
cabal.	É	um	conforto	saber	que	
podemos contar com a opinião 
técnica	 vinda	 dos	 profissionais	
capacitados	 que	 integram	 a	
AREA.”,	define	o	prefeito	Raul.	
 O objetivo da atual diretoria 
da	 AREA	 é	 ampliar	 o	 quanto	
possível	 as	 conversações,	 de	
forma	 que	 resultem	 em	 bene-
fícios para todas as partes. O 
projeto inclui também o Saaej 
- Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabl. 
 O agradecimento do prefeito 
Raul Girio conceitua bem a im-
portância crescente da AREA. 
“Para esta instituição funda-
mental para o bom andamento 
da	nossa	cidade,	só	temos	que	
dizer: muito obrigado!”.
 

“É um conforto saber que podemos contar 
com a opinião técnica vinda dos profissio-
nais capacitados que integram a AREA.” 

Raul Girio, prefeito de Jaboticabal 

AREA recebe do CREA-SP 
novas cadeiras com pranchetas

 A AREA Jaboticabal 
solicitou e o CREA-SP 
enviou	60	cadeiras	uni-
versitárias	com	prache-
tas móveis! Mais con-
forto e praticidade para 
os cursos e palestras 
realizadas na AREA!
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 Temos	nos	depara-
do com tempos difíceis 
que	exigem	do	empre-
sariado brasileiro uma 
série	de	ginástica	olím-
pica	 para	 coexistir	 no	
mercado nacional.  
 Estamos diante 
de	 cenários	 que	 ame-
drontam e, por vezes, 
inviabilizam os proje-
tos de maneira geral.
 Queria chamar a 
atenção,	 nesta	 refle-
xão,	 para	 os	 entraves	
que	encontramos	para	
o desenvolvimento de 
nossa nação.
	 Temos	 um	 gover-
no	 que	 não	 é	 exem-
plo para nenhum país 
do mundo; estamos 
diante	 de	 Mensalões,	
Petrolões,	 Pedaladas	
e muito mais…Porém, 
notamos, no trilhar da 
vida,	 que	 as	 dificulda-
des se estendem a ou-
tras escalas. 
 Quando um Em-
presário	 quer	 desen-
volver um bairro, um 
terreno,	 enfim,	 fazer	
uma transformação 
urgente	 e	 necessária,	
se depara com órgãos 
administrados, muitas 
das	 vezes,	 por	 profis-
sionais	 que	 beiram	 a	
incompetência	 e	 que	
entravam ou poster-
gam tais benefícios 
para os municípios. 
 Às vezes, noto nos 
jornais ou em notas in-

ArtigoMudança de Governo ou 
Mudança de postura?

dividuais sobre a vinda 
de verbas para nossa 
cidade. Um vereador, 
deputado ou o gover-
no conseguem trazer 
R$	 100.000,00	 (cem	
mil reais), outro R$ 
300.000.00	 (trezentos	
mil reais), outro R$ 
800.000,00	(oitocentos	
mil reais), tudo com o 
mérito e a propaganda 
da	 conquista,	
que	 é	 mui-
to	 válida	 por	
sinal! Preci-
saríamos de 
muito mais 
d e d i c a ç ã o 
para a capta-
ção de mais recursos. 
 Ao mesmo tem-
po, encontro outro 
cenário	 onde	 o	 poder	
privado, com suas fu-
sões	 e	 junções,	 quer	
desenvolver e empre-
ender trazendo R$ 
5.000.000,00	 (cinco	
milhões	 de	 reais)	 em	
um empreendimento, 
R$	10.000.000,00	(dez	
milhões	 de	 reais)	 em	
outro, e notamos um 
entrave gigantesco!  
 Uma Engenharia 
de	Análise	que	dificul-
ta, um órgão de sane-
amento	que	posterga	a	
análise,	um	sistema	de	
trânsito	que	exige	con-
trapartida sem funda-
mentação legal, uma 
Cetesb	 que,	 em	 cada	
regional, para o mes-

mo	 problema,	 exige	
soluções	 diferentes!	
Tudo	regido	pela	mes-
ma legislação! 
 Isso acontece no 
bombeiro, na Sabesp, 
na	 análise	 do	 Plane-
jamento e por ai vai, 
pelo despreparo e uni-
lateralidade da inter-
pretação	de	quem	está	
analisando.	Temos	um	
Incra	 que	 é	 uma	 difi-
culdade tremenda!  
	 Vejo	 um	 País	 que	
independentemente 
de seu Presidente, dos 
poderes, dos gover-
nantes,	 está	 a	 mercê	
de trabalhadores, de 
variados	 órgãos,	 que	
fazem de tudo para 
dificultar;	 chamo-os	
-	 quando	 me	 deparo	
com um desses - de 
multiplicadores de pro-

blemas.
 Esse custo Brasil é 
algo fora do normal e o 
vejo como o divisor de 
águas	 entre	 o	 nosso	
real desenvolvimento 
ou	 o	 nosso	 naufrá-
gio.  
 Essa nossa miopia 
existencial,	nossa	pre-
cariedade em relação 
aos valores Morais e 

Éticos, a falta 
de bom sen-
so para as re-
soluções	 dos	
p r o b l e m a s , 
retornam para 
a nossa Na-
ção com esse 

ranking de País sub-
desenvolvido.
 Pensando no ego-
centrismo	que	só	visu-
aliza o próprio bolso, 
usando os recursos 
da	 máquina	 em	 que	
se trabalha para a 
autopromoção, para 
alavancar serviços ou 
para	 vender	 soluções	
diante	das	dificuldades	
geradas por ele mes-
mo. 
 Essa mentalida-
de	 tem	que	 acabar!	É	
um câncer em nossa 
sociedade!	 Temos	 o	
Arquiteto	 que	 ganha	
comissão das lojas e 
essas mesmas lojas 
penalizam os clientes 
que	 esses	 mesmos	
profissionais	 teriam	 a	
obrigação de proteger. 

Temos	o	administrador	
de	 imóveis	 que,	 para	
complementar seu sa-
lário,	exige	dos	presta-
dores de serviços uma 
cota parte; esse admi-
nistrador também é um 
corrupto. 
	 Vejo	 vários	 seto-
res com essa mesma 
prática:	 extorquindo,	
penalizando, subtrain-
do,	enfim,	fazendo	ver-
dadeiros desserviços, 
alastrando-se como 
uma	 metástase	 na	
nossa sociedade.  
 Como diria Boris 
“Isso é uma Vergo-
nha”. 
 Por isso o apelo 
à volta do bom sen-
so,	à	 reflexão	sobre	o	
afastamento da Moral 
e,	 consequentemen-
te, o afastamento do 
homem das Leis de 
Deus.
	 Temos,	 por	 outro	
lado,	 muitos	 profissio-
nais	excelentes	que	se	
dedicam para a melho-
ria desse Brasil.
	 A	todos	esses,	que	
são os verdadeiros 
Brasileiros,	 aqui	 ficam	
meus sentimentos de 
força, de perseverança 
e de fé.
 Abraço!

Arquiteto e Urbanista Arthur Doria Guzzo

“Vejo vários setores com essa 
mesma prática: extorquindo, pena-
lizando, subtraindo, enfim, fazendo 

verdadeiros desserviços, 
alastrando-se como uma metástase 

na nossa sociedade. Essa 
mentalidade tem que acabar!”

Athur Doria Guzzo

Arthur Doria Guzzo é 
Arquiteto Urbanista 

e diretor da 
Guzzo Construtora
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Convênios para Associdados da AREA

Especialmente da AREA
 para você!

Academia 
Saúde Total

 Rua Lions Interna-
cional, nº 71 - Jardim 
Tangará - Telefones: 
3202 .4015/3202 .4061 . 
Desconto para Associado 
AREA - Isenção da taxa de 
matricula e 10 % de descon-
to na mensalidade, desconto 
esse não progressivo e não 
acumulativo, nos casos de 
descontos familiares, ou 
seja, só há a incidência de 
um tipo de desconto (10%) 
nos casos de famílias. 

Auto Posto 
Central

Rua Rui Barbosa, 427, Cen-
tro-Telefone:  16.3202.4702.
postocentraljaboticabal@
hotmail.com

Cartório Mais

Um só Cartório. Mais de 
300 serviços. Associado da 
AREA tem desconto. Praça 
Dr. Pedro Doria, 956, Cen-
tro - Telefone: 3204.6791.

Cavicchioli 
Vídeo Produções

Av. da Saudade 477 - Ja-
boticabal-SP - Filmagem 
AL Full HD Alta defini-
ção - única da cidade - En-
tregamos em Blue Ray.
Vídeo Empresarial - Loca-
ção de telão - Casamentos 
- Aniversários -Telefone: 
3203.2811/ 9.9701.8220. 
Desconto de 15% para pa-
gamento a vista. 

CNA
Jaboticabal

Rua Castro Alves, 1089 
– Centro – Jaboticabal/
SP. 30% de desconto para 
estágios infantis - 25% de 
desconto para estágios bá-
sicos - 20% de desconto 
para estágios intermediários 
- 15% para estágios avança-
dos - 10% para estágios pós 
avançados. Válidos somen-
te para os cursos de inglês 
e espanhol ministrados na 
Unidade CNA Jaboticabal. 
Mais informações, entre 
em contato com a unidade: 
16.3203.4092. 

Cirurgião Dentista

Consulte os valores 
referenciais

Dr. Marcelo Costa Ce-
sar - CROSP 38850 - Av. 
Duque de Caxias nº 1035 
- Centro - Jaboticabal/
SP - Tel: 16.3203.3271  e 
16.9.9182.8919. 

Espaço Ren

Estética e Designer 
Sobrancelha  

Av. Vicente Palazzo,240- 
Cidade Jardim - Jabotica-
bal - Telefone 3203.3521 e 
9.8114.6956. Desconto di-
ferenciado para associados 
da AREA Jaboticabal! Tra-
tamentos estéticos: massa-
gens com duração de 1h30. 
Peeling facial e cicatriz - 
tratamento gordura localiza-
da e celulite com ultra som 
e lipo cavitação - depilação. 
Designer Sobrancelha: Vi-
sagismo - henna importada 
em 6 tonalidades - tintura 
sobrancelha importada em 6 
tonalidades - tintura impor-
tada de cílios - alisamento 
sobrancelhas.

Sal da Vida
Farmácia de Manipulação

Av. 7 de setembro, 230 – 
Cep: 14870-570 – Jaboti-
cabal-SP - Telefone: 16 . 
3203.3464 - Descontos Ex-
clusivos: Produtos Manipu-
lados têm 10% de desconto 
(Somente com Receita); 
Cosméticos, Homeopatias 
e Fitoterapicos têm 5% de 
desconto; Produtos Indus-
trializados têm 5% de des-
conto.

Dermo Flora
Farmácia

Rua Santo André, nº 122 
- Nova Jaboticabal - Te-
lefones: 16.3203.7005 e 
3203.7001 - Desconto para 
Associado AREA - 15%.

Nutrivida 
Agropecuária

Avenida Paulino Braga, 
680 – Aparecida - Tel: 
16.3202.1596 - Desconto 
para Associado AREA 6%. 

Psicóloga
Adelita Pereira de Paula

Com 30% de desconto 
nas sessões de psicotera-
pia. Atendimento Adulto 
e Infantil. Psicóloga Or-
ganizacional – 15 % de 
descontos em palestras, 
recrutamento e treinamen-
to. Praça Abreu Sodré, 133 
- Telefones: 16.3203.3353 e 
9.9616.8001.

Prepara Cursos

Rua: Floriano Peixo-
to, 1.416 - Centro - 16. 
3202.7343 - Associado da 
AREA Jaboticabal tem des-
contos especiais. Dois (2) 
meses de curso GRÁTIS. 
50% de desconto na taxa de 
inscrição para qualquer ou-
tro curso de interesse. Ajuda 
para encaminhamento ao 
mercado de trabalho. Elabo-
ração de currículo 20 cópias 
de currículo para encami-
nhamento às empresas. Ca-
dastro na maio agência de 
empregos da cidade. Ava-
liação do perfil profissional 
com psicólogas especiali-
zadas. Curso de orientação 
Profissional gratuito.

Rádio Athenas

Centro Empresarial Jabo-
ticabal - Rua Barão do Rio 
Branco, nº 858 -  Centro 
– Jaboticabal/SP - 9º an-
dar – Sala 905. Telefone: 
16.3203.5355.Desconto de 
20% sobre o valor de um 
contrato para qualquer op-
ção de veiculação de pu-
blicidade para divulgar na 
Radio Athenas. 

Uniodonto

Praça Dr. Joaquim Batista, 
34 – Centro - Jaboticabal/
SP - Centro - 14.870-090 
- www.uniodontodejaboti-
cabal.com.br. Atendimento: 
16.3203.8500. Dep.Comer-
cial: 16.3202.6465. Descon-
to Associados AREA Jabo-
ticabal. Individual - 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 - Tele-
fone: 3204-1278 - Celular: 
9.9197-5049 - Desconto Es-
pecial de R$ 4,00 para en-
tregar e de R$ 6,00 no local. 
(Prazo indeterminado)

Free Signs
Comunicação Visual

Rua Rui Barbosa, 371 - cen-
tro - Jaboticabal/SP - Tel.: 
16.3203.3861  e 9279-3507. 
E-mail: freesigns@terra.
com.br. Horário de atendi-
mento:    de 2ª a 6ª:  7h às 
11h 30 e 13h às 18h; Sába-
do: 8h às 12h 30. Serviços:. 
Digitalização - Escanea-
mento de A4 até A0 - Im-
pressão (P/B e colorida em 
diversos formatos) - Cópias 
(P/B e colorida em diversos 
formatos) -  Ampliação e 
Redução de Imagens - Plot-
ter de Recorte. Desconto de 
10% na tabela normal para 
associado AREA. (Válido 
até Dez/2015).

Micro Way

Tecnologia com liberdade 
para aprender

Rua: 24 de maio, 577 – Cen-
tro -Tel: 16-32044334 jabo-
ticabal@microwaynet.com.
br. Oferece aos associados 
da AREA, todos os cursos 
com preço fixo em R$65,00, 
com material didático. 

QiSAT

Rede Educacional 
On Line

Compras através da Central 
de Inscrições pelo telefone: 
(48) 3332-5000, e-mail: qi-
sat@qisat.com.br. Desconto 
para Associado AREA – 
20% no valor normal da ins-
crição de curso QiSAT, com 
parcelamento mínimo de R$ 
100,00 via cartão de crédito.
( Válido até 04/2016).

www.qisat.com.br

Multi - Tec

Comércio de Produtos 
Agropecuários Ltda-ME

Av. Dr. Elias da Rocha 
Barros, 310  - Ponte Seca - 
Fone: 3202.4877 e     Fax: 
3203.5533.
Email:tec_multi@yahoo.
com.br. Desconto de 5% 
para todas as compras à vis-
ta em dinheiro. Preço à vista 
em todos os cartões.Faze-
mos parcelamentos. 

Uniseb/FGV

Núcleo de 
Pós-Graduação

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

Rua Manoel Martins Fon-
tes, 960 - Colina Verde -
9.9212.0804 e 9.9606.8799.

Lavagem Ecológica 
de Veículos

Aluguel de salão e 
serviço de impressões em plotter, 

por preços especiais para o 
associado AREA!

Associe-se à 
AREA!



Por dentro da AREA Jaboticabal 6
Guzzo Construtora e a

recuperação de um prédio histórico 
Happy Hour: bons momentos 

de 2015 para lembrar 
 No total, este ano foram 
quatro	encontros	dentro	do	pro-
jeto Happy Hour na AREA! Em 
todos os momentos, a oportuni-
dade de fortalecer a amizade e 
os	contatos	profissionais!

 Associados, familiares, 
amigos reunidos ao redor de 
pratos escolhidos a dedo para 
agradar os paladares. Desta 
vez, os escolhidos foram chur-
rascos e comida mineira!
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	 Após	 obras	 que	 duraram	
três	 anos,	 em	 junho	 de	 2015,	
a Guzzo Construtora passou a 
ocupar	um	prédio	de	aproxima-
damente	400	m²	que	se	impõe,	
no centro de Jaboticabal, pelas 
linhas	arquitetônicas	históricas.
 O imóvel, construído em 
1896	 é	 considerado	 um	 patri-
mônio	 arquitetônico	 da	 cidade	
e	 exigiu	 um	 investimento	 de	
quase	R$	1	milhão!
	 “Nós	 adquirimos	 o	 imóvel	
em	2012.	Foi	 um	desafio!	Re-
cuperamos o prédio aos pou-
cos, preservamos esse patri-

mônio	 que	 é	 parte	 da	 história	
do	município”,	explica	o	Arqui-
teto Arthur Doria Guzzo, diretor 
da	Construtora	que	gera	cerca	
de	80	empregos	diretos	e	mais	
de	150	indiretos.	
 “Não tínhamos a dimensão 
do	que	ia	acontecer.	Foi	muito	
legal	quando	veio	a	informação	
do histórico do prédio! Era um 
banco	e	hoje	o	que	fazemos	é	
ser um fundo de investidores! 
Foi acontecendo e é bacana 
sentir o prazer de ter recuperar 
esse patrimônio. São iniciativas 
para o bem.”, conclui Arthur. 
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APOIO:

 Presidente: Pedro Alessandro Iughetti – Eng. Ele-
tricista; Vice- Presidente: Marcílio Vieira Martins Filho – 
Eng.	Agrônomo;	1º	Secretário:	Marcos	Valentin	Donadon	
–	Eng.	Civil;	2º	Secretário:	Gustavo	Bissoli	–	Eng.	Agrôno-
mo;	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 Sagula – Ar-
quiteto	e	Urbanista;	Diretor	De	Assuntos	Institucionais:	Ed-
son Aparecido Donadon – Eng. Civil. 

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretoria AREA  2015/2017
 O Jornal  Por dentro da AREA Jaboticabal é um 
informativo de divulgação da Associação Regional de Enge-
nharia,	Arquitetura	e	Agronomia	de	Jaboticabal,	direcionado	a	
seus associados.

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
Colaboração:Naiara Patricia Penedo
Tiragem:	2.000	exemplares

Expediente

ART: seus direitos e 
suas obrigações

ART
Instituída	pela	Lei	nº	6.496/77,	a	ART	–	Ano-
tação	de	Responsabilidade	Técnica	caracteri-
za	 legalmente	 os	 direitos	 e	 obrigações	 entre	
profissionais	 do	 Sistema	Confea/Crea	 e	 con-
tratantes de seus serviços técnicos, além de 
determinar	a	responsabilidade	profissional.

 A AREA Jaboticabal recebeu, 
em agosto, a reunião da UNACEN 
-	 	União	das	Associações	de	Enge-
nharia,	 Arquitetura	 e	 Agronomia	 do	
Centro Norte do Estado de São Pau-
lo. 
 Contando com a presença de 
presidentes	 e	 diretores	 de	 várias	
associações	 da	 região,	 o	 encontro	
discutiu	a	pauta	de	convocação	que	
abordou, entre outros assuntos, as 
Inscrições	das	Associações	para	par-
ticiparem	do	Torneio	de	Futebol	So-

AREA Jaboticabal é anfitriã 
da reunião da UNACEN

ciety,	em	Itápolis/SP;	a	Organização	
dos	 presidentes	 das	 Associações	
para participarem na eleição da Fae-
asp em Ourinhos; e a palestra “Desa-
fios	 na	 gestão	 dos	 resíduos	 sólidos	
urbanos”, apresentada por Luiz Gus-
tavo,	 sócio	 proprietário	 da	 empresa	
REÚSA.
 Após as atividades, a AREA Ja-
boticabal ofereceu um almoço de 
confraternização entre todos os par-
ticipantes. 

Os participantes da 
reunião da UNACEN  
na AREA Jaboticabal! 
Reunião aconteceu 
em agosto e marcou 
encontro entre presi-
dentes e diretores de 
associações da região

Aldo Rossetto Filho, 
diretor administrativo 
da Mútua-SP, Luiz 
Gustavo, da Reúsa, 
Laudinei Jose Roma-
nini - Coordenador da 
UNACEN, Eng. Eletri-
cista Pedro Alessandro 

Iughetti, presidente da AREA Jaboticabal, Eng. Civil Vicente Malzoni 
Netto, Gerente da GRE 10 e  Eng. Agrônomo Antonio Carlos de Sousa 
Couto, Ex-Presidente da AREA

Acolhidos pela AREA 
Jaboticabal, os 
presentes discutiram a 
pauta de convocação 
da UNACEN e confra-
ternizaram em almoço 
especial



AREA e Artoni recebem 
CEUSA em Jaboticabal
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Acessibilidade: AREA traz

palestra sobre NBR 9050/2015
 Na tarde de 
quinta-feira,	 19	
de novembro, 
a	 AREA	 trouxe	
para Jaboticabal 
o	 Arquiteto	 Edu-
ardo Ronchetti, 
em	 palestra	 que	
reuniu engenhei-
ros,	 arquitetos	
e técnicos para 
interação sobre 
a	 NBR	 9050/15	 que	
prevê	 novos	 padrões	
de acessibilidade em 
construções.	
 “A acessibilidade 
parece simples, mas 
tem um conceito profundo de 
garantir autonomia e conforto 
para todas as pessoas. É ne-
cessário	ir	além	da	norma	téc-
nica e compreender a necessi-
dade da pessoa. A convenção 
sobre os direitos das pessoas 
com	 deficiência	 afirma	 que	 a	
deficiência	não	está	na	pessoa,	
mas nas barreiras e atitudes 
que	 impedem	 a	 plena	 e	 efeti-
va participação dessa pessoa 
na sociedade em igualdade de 
oportunidade com as demais”, 
pontua Eduardo Ronchetti 
 O presidente da AREA Ja-
boticabal, o Engenheiro Eletri-
cista Pedro Alessandro Iughet-
ti, lembrou a importância do 
assunto	 já	 que	 o	 conceito	 de	
acessibilidade	está	sempre	em	
evolução	 e	 as	 exigências	 téc-
nicas acompanham o trabalho 
dos	profissionais	 ligados	à	as-

sociação.
 “Vamos programar um cur-
so sobre acessibilidade para o 
ano	que	vem.	A	AREA	tem	prio-
rizado a formação continuada 
de nossos associados, e esse 
assunto	é	indispensável”,	disse	
Pedro. 

O presidente da AREA, Engenheiro 
Eletricista Pedro Alessandro Iughetti 

faz a abertura da palestra 
do Arquiteto Eduardo Ronchetti

	 Numa	 parceria	 que	 pro-
mete ainda mais sucesso, a 
AREA Jaboticabal e o Artoni 
Materiais para Construção 
produziram um encontro, no 
dia	 17	 de	 novembro,	 para	 a	
apresentação de toda a po-
tência	e	qualidade	da	CEUSA	
Revestimentos Cerâmicos e 
seus produtos. 
 A abertura foi feita pelo 
presidente da AREA Jabotica-
bal, o Engenheiro Eletricista 
Pedro Alessandro Iughetti e 
o evento contou com a pre-
sença	 da	 equipe	 da	 Artoni,	
entre eles: Sônia Artoni, José 
Humberto Scacalossi e Danilo 

Vicente; e com os represen-
tantes da CEUSA, Emerson 
Souto e João Mauro Baldo. 
 O Salão Social da AREA 
ficou	 lotado	 por	 profissio-
nais	 que	 trabalham	 na	 área	
de	 construção	 e	 que	 pude-
ram	 trocar	 experiências	 com	
o Engenheiro Cerâmico da 
CEUSA, Maurício Destro Ca-
ron. Durante a reunião, ele 
demonstrou	as	 inovações,	os	
dados e os resultados alcan-
çados pelos produtos da in-
dústria	CEUSA	que	aposta	na	
tecnologia com foco rigoroso 
na	qualidade.

Público 
lotou o 
salão da 
AREA 
para 
receber 
palestra 
sobre 
Ceusa

José Humberto 
Scacalossi, 

Sônia Artoni, 
João Mauro 

Baldo e Maurício 
Destro Ceron, 

da Ceusa, e 
Pedro Iughetti, 

presidente 
da AREA 

Jaboticabal

 A AREA – Associação 
Regional de Engenha-
ria,	 Arquitetura	 e	 Agro-
nomia de Jaboticabal 
trouxe	para	a	 cidade,	 a	
palestra “Energia Solar 
– Geração Fotovoltai-
ca”, com o Engenheiro 
Eletricista Humberto 
Vaz Russi.
 O encontro aconte-
ceu	 na	 noite	 de	 11	 de	
novembro e reuniu as-
sociados da AREA, em-
presários	e	público	inte-

ressado na geração de energia 
solar,	recurso	que	promete	ser,	
juntamente com a energia eóli-
ca, a grande solução do futuro 

para	a	questão.	
 “Se temos o sol, geramos 
energia.	 Não	 há	 dependência	
de	mais	nada!	E	aí	está	a	viabi-
lidade”,	afirmou	Humberto.	
 O potencial brasileiro e do 
próprio estado de São Paulo 
ainda são subutilizados, mas o 
engenheiro	trouxe	dados	sobre	
a	 movimentação	 na	 área	 de	
pesquisa	e	legislativa	que	pro-
metem avanços.  
 A instalação do sistema 
para geração de energia elé-
trica por meio de energia solar 
ainda tem um custo conside-
rado alto. Mas, mesmo assim, 
em médio prazo, é possível re-
cuperar o investimento. 

 O assunto despertou o inte-
resse resultando no sucesso da 
palestra, realização da AREA 
Jaboticabal, CREA-SP, Aliança 
Engenheiros Associados, Eng 
Energia Solar  e Carnevalli En-
genharia e Consultoria. 
	 “Foi	uma	palestra	excelen-
te e, com certeza, outras virão”, 
afirmou	 Pedro	 Alessandro	 Iu-
ghetti, Engenheiro Eletricista 
presidente da AREA Jabotica-
bal. 
 O ingresso para a palestra 
era um litro de leite longa vida. 
Toda	a	arrecadação	foi	destina-
da ao abrigo Recanto Menina 
de Jaboticabal. 

AREA Jaboticabal estimula  conhecimento
e investimentos em Energia Solar

Acima, a palestra que atraiu 
empresários e profissionais 

de Jaboticabal

Com a ajuda do público, 
Eduardo simula dificuldade 
de deficiente visual e físico 

em se servir de um café


