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Fazendo uma análise do primei-
ro semestre deste ano, como 
presidente da AREA, fico muito 
contente pelas nossas conquis-
tas, como por exemplo, contar 
com o serviço de auxílio jurídi-
co. Estivemos sempre presen-
tes nos debates e reuniões que 
envolvem o crescimento do mu-

nicípio, nas questões legislati-
vas para a elaboração das leis, 
bem como, participamos das 
reuniões de conselho e eventos 
do CREA-SP.
Nós, da Diretoria, sempre esta-
mos com o pensamento voltado 
aos nossos profissionais para 
que sejam cada vez mais qualifi-
cados para o mercado, seja por 
meio de cursos e palestras rea-
lizados mensamente dentro da 
nossa associação. Além disso, 
procuramos solucionar as ques-
tões que os profissionais encon-
tram constantemente junto aos 
órgãos, por meio de reuniões 
com Prefeitura, SAAEJ, CPFL, 
CREA-SP, CAU e qualquer que 
seja a entidade, somos pronta-
mente atendidos.
Não poderia deixar de comen-
tar que a AREA tem uma enor-
me representatividade junto a 
todos os órgãos, por meio de 
nossos diretores e associados. 
Estamos presentes em todos 
os conselhos, comitês, sendo 
sempre representada da melhor 

maneira e lutando pelo interes-
se dos profissionais e da socie-
dade em geral.
Quero ressaltar que as entida-
des de classe desenvolvem um 
importante papel de conscien-
tização e fiscalização da socie-
dade, porque através de suas 
ações é que se criam espaços 
de partilha, pontos de encontro, 
dinâmicas desportivas, recreati-
vas e culturais, e principalmente 
promove-se a cidadania, defen-
dendo o meio ambiente, valo-
rizando o profissional, zelando 
pela ética e a defesa dos pro-
fissionais. 
Aproveito para deixar aqui o 
meu convite aos profissionais 
da área de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia de Jaboticabal 
e região, que se tornem sócios. 
Somente assim, teremos mais 
forças para lutar pelos nossos 
interesses, sejam eles profissio-
nais, sociais e morais.
Um forte abraço e contem com 
a gente sempre!

Palavra do Presidente
Pedro Alessandro Iughetti - Presidente da AREA Jaboticabal

Presidente: Pedro Alessandro Iughetti – Eng. Eletricista; Vice- Presidente: Marcílio Vieira Mar-
tins Filho – Eng. Agrônomo; 1º Secretário: Marcos Valentim Donadon – Eng. Civil; 1º Tesoureiro: Thia-
go Barbiéri De Faria – Eng. Civil; 2º Tesoureiro: Arthur Dória Guzzo – Arquiteto e Urbanista; Di-
retor Social: Dagmar Fernando Pupin- Eng. Agrônomo; Diretor de patrimônio: José Fernando 
Colucci Sagula – Arquiteto e Urbanista; Diretor De Assuntos Institucionais: Edson Aparecido Donadon – Eng. Civil.

Diretoria AREA 2015/2017

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

Jornalista: Ana Paula Marchi - MTB 49.488 
Diagramação: Intervalo Brasil 
 Tiragem: 2.000 exemplares

Av. Carlos Berchieri, Nº300 
Fone: 16.3203.1605 

Facebook.com/areajaboticabal
www.areajaboticabal.org.br 

assoeng@areajaboticabal.org.br
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14/02- PALESTRA “ACESSIBILIDADE 
– UM DIREITO DE TODOS” 

No dia 14 de fevereiro, aconteceu a 
palestra “Acessibilidade – Um direito 
de todos”, na sede da AREA Jabo-
ticabal. Um evento realizado pela 
Associação Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia e contou 
com o apoio da MUTUA-SP.
Segundo o presidente da AREA, 
o Engenheiro Eletricista, Pedro Iu-
ghetti, a palestra ministrada pelo 

Engenheiro Mecânico, Carlos Tadeu 
Barelli, foi um sucesso. “Aqui, as pes-
soas se conscientizam que a acessi-
bilidade é a possibilidade de promo-
ver a todos os usuários o acesso e 
a utilização de ambientes e equipa-
mentos com igualdade, autonomia e 
segurança, sendo um compromisso 
de cada cidadão”, comenta.
Durante o evento, os profissionais 
puderam compartilhar experiências 
e conhecer alguns projetos. O pales-
trante frisou que a importância da fal-

AREA em ação
Palestras, workshops, feiras e eventos que estivemos presentes.

WORKSHOP GRATUITO NA AREA

Entre os dias 29 de março e 1º de 
abril aconteceu na sede da AREA, o 
Workshop – Perfil Estrutural em Aço 
Galvanizado.
O Diretor da AREA, Eng. Marcos Va-
lentim Donadon foi quem fez a aber-
tura do evento, dando a palavra ao 
Diretor da Mútua, Aldo Rosseto, para 
explicação sobre a Mútua e seus be-
nefícios. 
Em seguida, foi a vez da Engenhei-
ra Ambiental Stéfani Camargo , mi-
nistrar a palestra ambiental, falando 

sobre sustentabilidade e os benefí-
cios do aço galvanizado no meio am-
biente. Após o término da palestra, o 
Sr. Fabrício Fiscarelli, proprietário da 
empresa ECOFRAME, apresentou a 
empresa e seus produtos. A palestra 
contou com a presença de diretores e 
profissionais da área de engenharia e 
arquitetura.
No sábado, dia 01, foi realizado o 
curso aos construtores, montadores, 
carpinteiros, serralheiros e pedreiros.
De acordo com o presidente da AREA, 
o Eng. Pedro Alessandro Iughetti, es-
tes eventos são muito importantes, 

DEBATE LIVRO 
DE ORDEM NA SEDE ANGÉLICA

O presidente da AREA, Eng. Eletricis-
ta Pedro Alessandro Iughetti, esteve 
na manhã do dia 8 de junho, em mais 
um evento do CREA-SP.
Iughetti é membro do Grupo de Tra-
balho Livro de Ordem do CREA-SP 
e participou da palestra “Livro de Or-
dem – O controle necessário” minis-
trada pelo Eng. Márcio Pernambuco, 
conselheiro da Câmara Especializada 
de Engenharia Civil e Coordenador 
do Grupo de Trabalho Livro de Ordem 

do Crea-SP, no auditório do Centro 
Técnico-Cultural da Sede Angélica, 
integrando a programação de mais 
uma Reunião Conjunta do Fórum das 
Entidades de Classe e Instituição de 
Ensino do Conselho, antecedendo a 
sexta Sessão Plenária do ano.
As palestras do Fórum teve como 
objetivo promover o aprimoramento 
profissional e a renovação de conhe-
cimentos dos conselheiros e convida-
dos. Na abertura do evento, o Diretor 
de Educação do Crea-SP, Eng. Quim. 
José Guilherme Pascoal de Souza, 
ressaltou a importância do assunto, 

ta de acesso para algumas pessoas, 
que levou a reflexão: “Sem acessibi-
lidade, não existe inclusão social”.

pois proporcionam a troca de ideias 
e informações, que muito auxiliam no 
cotidiano dos profissionais.

não apenas a nível estadual, mas 
também para todos os Creas do sis-
tema, destacando também os temas 
das palestras para os próximos me-
ses.
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SIMPÓSIO DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES NA AREA

No sábado, dia 10 de junho, a AREA 
- Associação Regional de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia de Jabo-
ticabal, realizou palestras em uma 
Campanha Externa de Prevenção 
de Acidentes para engenheiros civis, 
arquitetos, agrônomos, técnicos, líde-
res de equipes em campo, mestre de 
obra, pintores, antenistas e a socie-
dade em geral.
De acordo com o presidente da as-
sociação, o Engenheiro Eletricista, 
Pedro Alessandro Iughetti, esta cam-

panha aconteceu em parceira com 
a CPFL, CIPA Jaboticabal, Mútua e 
CREA – SP, onde as palestras fo-
ram ministradas pelo André Rettondin 
-  técnico em edificações e Marcio 
Ricardo Milano Castilho - técnico em 
eletrotécnica, na intenção de informar 
os profissionais da área de constru-
ção civil, como é o procedimento de 
certos serviços feitos juntos à rede 
elétrica. “O nosso objetivo é diminuir 
o número de acidentes de trabalho 
nesta área”, explica.
Eventos assim, reforçam a missão da 
AREA, como por exemplo, promover 
estudos e pesquisas, desenvolvimen-
to de tecnologias alternativas, produ-

DIRETORIA DA AREA 
NA REUNIÃO ESTADUAL 

DO COLÉGIO DE INSPETORES

No dia 23 de junho, aconteceu no Cen-
tro de Eventos André Franco Montoro, 
em Campos do Jordão, a Reunião Esta-
dual do Colégio de Inspetores, em que 
o Presidente do Conselho, Eng. Vinicius 
Marchese Marinelli, apresentou o resul-
tado das ações de fiscalização empre-
endidas pela Força Tarefa Inter-Regio-
nal do inicio do ano até o mês de junho. 
O trabalho das equipes de fiscalização 

alcançou mais de 400 municípios em 
todas as jurisdições do Crea paulista, 
levantando as mais recorrentes irregu-
laridades do exercício profissional nas 
atividades da área tecnológica, com re-
sultados regionais sendo apresentados 
durante etapas preparatórias do Colé-
gio Estadual de Inspetores nas cidades 
de Presidente Prudente, Mogi Mirim, 
Taubaté, Araraquara, Barretos, São 
José do Rio Preto e Marília. 
Na ocasião, estiveram presentes tam-
bém, o Presidente da AREA, Inspetor 
Chefe Eng. Eletricista Pedro Alessandro 
Iughetti; Inspetor Marcelo Franciscatto; 

EVENTO DO CREA-SP E FEBRAE EM 
SERRA NEGRA

No último dia 2, o Presidente da 
AREA, Eng. Eletricista Pedro Ales-
sandro Iughetti, e a atendente da 
AREA Naiara Patrícia Penedo parti-
ciparam do Treinamento de Agentes 
Fiscais e Agentes Administrativos 
do Crea-SP, e atendentes de classe, 
evento realizado pelo CREA - SP E 
Febrae em Serra Negra.
De acordo com o presidente da 

AREA, este evento foi de extrema 
importância, é uma forma de valo-
rizar os profissionais em defesa da 
sociedade. O principal investimento 
que uma empresa pode fazer para 
melhorar a qualidade do seu atendi-
mento é isso que vocês estão fazen-
do aqui.Quando a gente está feliz, 
contente, o olho da gente brilha. Hoje 
pudemos rever amigos que há muito 
tempo a gente não via. A satisfação 
que a gente tem. O olho mostra o 
espírito da gente. É um momento de 

ção e divulgação de informações e 
conhecimentos técnicos e científicos, 
bem como, a realização de estudos 
e debates sobre questões técnicas e 
administrativas de interesse geral de 
coletividade.

Diretor e Conselheiro da AREA no CRE-
A-SP Eng. Thiago Barbieri de Faria; Ins-
petor Eng.  André Luiz Leme Rettondin; 
e o Inspetor Eng. Rogério da Silva.

muita alegria, de muita satisfação”, 
disse o Presidente do Confea.
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A responsabilidade civil na construção civil
A execução de uma obra responsável,garante solidez na entrega.

Dr. Rodrigo Manolo Pereira - Advogado - OAB/SP  nº 266885 

Devido ao grande desenvolvimen-
to da atividade de construção civil e 
da grande especulação no mercado 
imobiliário, percebe-se nos dias atu-
ais um sensível aumento de ações ju-
diciais discutindo a responsabilidade 
civil envolvendo as construtoras e a 
aplicação das regras consumeristas, 
seja nas relações com quem contra-
ta ou ainda com terceiros, com quem 
muitas vezes não mantém uma rela-
ção direta.
A responsabilidade do construtor 
é de resultado, pois se obriga pela 
boa execução da obra, de modo a 
garantir sua solidez e capacidade 
para atender ao objetivo para qual 
foi encomendada. Defeitos na obra, 

aparentes ou ocultos que importem 
sua ruína total ou parcial configuram 
violação do dever de segurança do 
construtor, ensejando-lhe o dever de 
indenizar independentemente de cul-
pa. Essa responsabilidade só poderá 
ser afastada se o construtor provar 
que os danos resultaram de uma cau-
sa estranha (força maior, fato exclusi-
vo da vítima ou de terceiro).
Tendo em vista que a maioria dos de-
feitos de obra são ocultos, não seria 
razoável que a responsabilidade do 
construtor cessasse com a entrega 
desta. Sendo assim, a responsabili-
dade da construtora por defeitos de-
correntes da obra é de 5 anos a con-
tar da entrega do imóvel, como prevê 
o art. 618 do CC/2002 c/c artigo 12 
parágrafo 3º e 14 do CDC.
No entanto, os defeitos da obra pode-
rão ser ocultos e só conhecidos pelas 
partes posteriormente. Neste caso, 
se o defeito aparecer após o prazo de 
5 anos, sendo um defeito decorrente 
da obra, o fornecedor será obrigado a 
reparar o dano, sendo que este prazo 
somente se iniciará a partir do conhe-

cimento deste defeito, consoante arti-
go 27 do CDC.
Tem-se que observar que terceiros, 
estranhos ao contrato principal, po-
dem vir a sofrer danos decorrente 
desta relação. Neste caso, ter-se-á 
a responsabilidade extracontratual 
do construtor, onde diante de danos 
acarretados a este terceiro (p. ex. vi-
zinhos a obra, pedestres que transi-
tem próximo a obra, etc), incidirá tam-
bém a responsabilidade civil.
 Neste passo, tanto o adquirente de 
imóvel que pactua um contrato de 
adesão, quanto o terceiro que sofre o 
dano pelo fato da obra, assumem a 
figura de consumidor, nos termos do 
art. 2º e 3º da lei consumerista.
Nesse sentindo nasce a figura dos 
Profissionais responsáveis pelas 
obras, peça primordial para o bom 
desenvolvimento do empreendimen-
to. Sem eles os riscos de uma obra vir 
a causar dano ao Consumidor é muito 
maior, pois além de indispensáveis, 
são eles que projetam e auxiliam na 
execução correta de cada obra.

O Livro de Ordem, importante instrumento de controle da execução de obras de engenharia, passa a ser obrigatório no Estado de 
São Paulo, essa foi a decisão da segunda Reunião Plenária do Crea-SP em 2017, realizada em fevereiro.
Esse elemento de controle e registro detalhado das atividades de execução de obras, está previsto na Resolução n. 1.024 do 
Confea e possuía caráter obrigatório, porém pela Resolução nº 1.084/2016 do Confea, ficou a critério da cada Crea definir a uti-
lização ou não desse documento, conforme seu art. 7º, que diz “cada Crea poderá instituir o Livro de Ordem próprio, em função 
das peculiaridades de sua circunscrição”.
O relator e conselheiro do Crea-SP, Eng. Civil Márcio Pernambuco, registra a importância do Livro de Ordem “para acabar com a 
irresponsabilidade do profissional ausente e relapso, proporcionando à sociedade maior segurança e rastreabilidade. Se por um 
lado cria uma responsabilidade a mais para o profissional, por outro permite melhorar a fiscalização e a segurança, exigindo a 
efetiva e real participação do profissional nas atividades e empreendimentos de Engenharia e Agronomia”.

CREA-SP TORNA OBRIGATÓRIA A UTILIZAÇÃO DO LIVRO DE ORDEM
NOVIDADE
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ART
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1. O que é ART?
Instituída pela Lei nº 6.496/77, a ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica caracteriza legalmente os di-
reitos e obrigações entre profissionais do Sistema Con-
fea/Crea e contratantes de seus serviços técnicos, além 
de determinar a responsabilidade profissional.

2. Qual a importância da ART para o profissional?
A ART garante os direitos autorais ao profissional e 
o direito à remuneração como comprovante da exe-
cução do serviço, comprova a existência de contrato 
entre as partes, define os limites da responsabilidade 
técnica (civil e criminal), e comprova a experiência do 
profissional à medida que registra todas as atividades 
técnicas desempenhadas ao longo de sua carreira 
profissional.

1º Feira Agroindustrial e Comercial de Jaboticabal
Entre os dias 03, 04 e 05 de novembro de 2017, será realizada a 1º FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE 
JABOTICABAL, na Estação de Eventos Cora Coralina com intuito de expor produtos fabricados em Jaboticabal.
Além dos expositores, a comissão organizadora pretende criar uma programação diversificada para atender os interes-
ses dos participantes.

INFORMAÇÕES
João Antonio Galbiatti, pelos e-mails: galbi@fcav.unesp.br ou contato@elleganza.com.br e/ou telefone (16) 996092533.

VEM AÍ

Na próxima página você irá conferir os benefícios que oferecemos aos nossos associados, além do aluguel do 
salão de eventos e serviços de plotagens com preços diferenciados para quem se torna nosso parceiro.

Aproveite a chance e Associe-se à AREA!
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Rua Lions Internacional, nº 71, Jd. Tangará. Fone: 
16.3202.4015/3202.4061. Desconto para Associado 
AREA - Isenção da taxa de matrícula e 10 % de des-
conto 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. Valendo esse desconto 
apenas para a unidade Matriz- Academia Saúde Total.

Academia Saúde Total

Rua Rui Barbosa, 427, Centro -Telefone: 16.3202.4702. 
E-mail para contato: postocentraljaboticabal@hotmail.
com. Desconto de 4% à vista ou no cartão para Asso-
ciado da AREA. 

Auto Posto São Jorge 

Praça do Café, 23, Aparecida-16.3203-9831. CONVÊ-
NIO “Grupo Trocaki” Auto Posto & Auto Center:*(Ma-
triz)–Av. José da Costa, 1255. *(Filial)– Praça do Café, 
23.* Trocaki (Auto Center) – Rua Monteiro Lobato, 967. 
DESCONTO: Combustível: 3% (À Vista ou no Car-
tão). Abastecendo 30 litros ou na compra acima de R$ 
100,00 (Auto Center) – ganhe o desconto + 01 ducha 
externa. OBSERVAÇÃO: a ducha será cortesia no pra-
zo de até 07 dias, apenas no Posto da Praça do Café, 
23.* Somente de 2ª a 6ª feira.

Auto Posto & Auto 
Center Troka Ki 

Av. da Saudade 477 - Jaboticabal-SP - Filmagem AL 
Full HD Alta definição - única da cidade - Entregamos 
em Blue Ray. Vídeo Empresarial, Locação de telão, 
Casamentos e Aniversários. Telefone: 3203.2811/ 
9.9701.8220. Desconto de 15% para pagamento a vista.

Cavicchioli Vídeo 
Produções 

Dr. Marcelo Costa Cesar - CROSP 38850 - Av. Duque 
de Caxias nº 1035 - Centro - Jaboticabal/ SP -
Tel: 16.3203.3271 e 16.9.9182.8919.
Consulte valores referenciais.

Cirurgião Dentista

Rua Castro Alves, 1089 – Centro – Jaboticabal/SP. 
Fone: 16.3203.4092. 30% de desconto para estágios 
infantis. 25% de desconto para estágios básicos. 20% 
de desconto para estágios intermediários. 15% para es-
tágios avançados. 10% para estágios pós avançados 
Válidos somente para os cursos de inglês e espanhol 
ministrados na Unidade CNA Jaboticabal.

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

CNA Jaboticabal 

Dermo Flora Farmácia

Rua Manoel Martins Fontes, 960 – Colina Verde. Fone: 
16.9.9212.0804 9606.8799. OBSERVAÇÃO: Para la-
vagem de sofás, poltronas e estofados em geral favor 
agendar visita. (Executamos o serviço no local). Busca-
mos e entregamos seu veículo com segurança.

Lavagem Ecológica 
de Veículos

Fone: 32039717 (após as 13h). WhatsApp: 9.9797. 
4055 - Facebook: Passo a passo Estudio de Dan-
ça. E-mail: dancapassoapasso@gmail.com. Des-
conto de 10% em todos as modalidades de dança.

Passo a Passo
Estudio de Dança 

Rua Barão do Rio Branco, 858 – 3º andar, sala 905 
Centro - Jaboticabal. Fone: 16.3203.5355. Desconto de 
20% sobre o valor de um contrato para qualquer opção 
de veiculação de publicidade.

Jovem Pan News Jaboticabal

Rua Rui Barbosa, 371 - Centro. Tel.: (16) 3203- 
3861/9279-3507. E-mail: freesigns@terra.com.br. Ho-
rário de atendimento: de 2ª a 6ª, 7h às 11h 30 e 13h 
às 18h. Sábado: 8h às 12h30. Serviços:  Digitalização 
(Escaneamento de A4 até A0), Impressão (P/B e colo-
rida em diversos formatos), Cópias (P/B e colorida em 
diversos formatos), Ampliação e Redução de Imagens e 
Plotter de Recorte. Desconto de 10% na tabela normal 
para associado AREA.

Free Signs
Comunicação Visual

Tecnologia com liberdade para aprender Rua: 24 de 
maio, 577 – Centro -Tel: 16-32044334 jaboticabal@mi-
crowaynet.com. br. Oferece aos associados da AREA, 
todos os cursos com preço fixo em R$65,00, com mate-
rial didático. (Promoção válida por tempo indeterminado).

Micro Way

Av. Dr. Elias da Rocha Barros, 305 - Ponte Seca. Fone: 
3202.4877 Fax: 3203.5533. E-mail: tec_multi@yahoo. 
com.br. Desconto de 5% para todas as compras à vista 
em dinheiro. Preço à vista em todos os cartões. Faze-
mos parcelamentos.

Multi-Tec Comércio de 
Produtos Agropecuários 

Av. Paulino Braga, 680 - Aparecida Jaboticabal
Tel: 16.3202.159. Desconto para Associado AREA 6%.

Nutrivida Agropecuária 

Av. Duque de Caxias, 05, Centro, Jaboticabal/ SP. 
Fone: 16.98212.8526 /16.99606.8799. CONVÊ- NIO 
LAVAGEM COMPLETA: Motor/Cera/Higienização in-
terna: Carro = 40,00; CAMIONETE = 50,00; MOTO = 
15,00. CARTÃO FIDELIDADE - 4ª LAVAGEM = 50% 
DE DESCONTO

Ecocar

Uniseb/FGV UNISEB/FGV  Núcleo de Pós-Graduação. 
Desconto de 20% nos cursos.

Uniseb/FGV 
Rua Floriano Peixoto, 1.416 - Centro. Fone: 16. 
3202.7343. Associado da AREA Jaboticabal tem des-
contos especiais, 2 (dois) meses de curso GRÁTIS, 
50% de desconto na taxa de inscrição para qualquer 
outro curso de interesse. Ajuda para encaminhamento 
ao mercado de trabalho. Elaboração de currículo, 20 
cópias de currículo para encaminhamento às empre-
sas, cadastro na maior agência de empregos da cida-
de. Avaliação do perfil profissional com psicólogas es-
pecializadas. Curso de orientação Profissional gratuito.

Prepara Cursos 

Tecnologia com liberdade para aprender Rua: 24 de 
maio, 577 – Centro -Tel: 16-32044334 jaboticabal@mi-
crowaynet.com. br. Oferece aos associados da AREA, 
todos os cursos com preço fixo em R$65,00, com mate-
rial didático. (Promoção válida por tempo indeterminado).

Psicóloga Andelita Pereira 

Av. Capitão Alberto Mendes Jr.,105 (Clínica Pró-oral). 
Fone: 16. 9.9109.0898 e16. 9.9791.2507.
E-mail: oswaldo.innocente@gmail.com. Atendimento 
para adultos e adolescentes. Benefícios - 25% de des-
conto por sessão psicoterapêutica.

Psicólogo
Oswaldo J. A. Innocente

Rede Educacional On Line 
Compras através da Central de Inscrições pelo telefo-
ne: (48) 3332-5000, e-mail: qisat@qisat.com.br. Des-
conto para Associado AREA – 20% no valor normal da 
inscrição de curso QiSAT, com parcelamento mínimo 
de R$ 100,00 via cartão de crédito. www.qisat.com.br

QiSAT 

Av. 7 de setembro, 230 - Fone: 16.3203.3464.Des-
contos Exclusivos: Produtos Manipulados têm 10% de 
desconto (Somente Com Receita); Cosméticos, Home-
opatias e Fitoterápicos têm 5% De Desconto; Produtos 
Industrializados têm 5% de Desconto.

Sal da Vida 
Farmácia de Manipulação 

Rua Fortunato Frascá, 481 - Jardim das Rosas. 
Fone: 3204-1278/9.9795-1278. Retirando no local, as-
sociados tem desconto especial.

Unigás Distribuidora de Gás 

Praça Dr. Joaquim Batista, 34 – Centro. ATENDI-
MENTO: 16.3203.8500. DEPTO. COMERCIAL: 
16.3202.6465. Desconto Associados AREA Jaboticabal 
- www.uniodontodejaboticabal.com.br. R$49,90 (Indivi-
dual) + R$ 20,00 taxa inscrição. R$ 113,85 (Familiar) + 
R$ 30,00 taxa inscrição. **90 dias de carência. 
***Plantão 24 horas.

Uniodonto

Um espaço criado pra você, mulher!
Ambiente divertido, com aulas diversificadas e treina-
mento personalizado, um novo espaço e conceito em 
saúde e bem estar da mulher.  Horário de Funciona-
mento: 6:30hs às 9:30hs e 17:30hs às 19:30hs Rua 
Castro Alves, 750 - Centro tel.: 3204-2985.DESCONTO 
DE 10% PARA ASSOCIADAS  DA AREA

A Feminina Academia 

Av. Vicente Palazzo, 240 - Cidade Jardim - Fones: 16. 
3203.3521/9.8114.6956 - Estética e Designer Sobrancelha. 
Tratamentos estéticos/massagewns/peeling facial/cicatriz/
tratamento gordura localizada e celulite com ultra som e lipo 
cavitação. Depilação. Designer Sobrancelha: Visagismo/ 
henna importada em 6 tonalidades/tintura sobrancelha im-
portada em 6 tonalidades /tintura importada de cílios /alisa-
mento sobrancelhas. Telefone: 3203.3521  e 9.8114.6956. 
Av. Vicente Palazzo,240- Cidade Jardim - Jaboticabal. Des-
conto diferenciado para associados da AREA Jaboticabal.

Espaço Ren Estética e 
Deginer Sobrancelha 

Prestação de serviços de advocacia (Consulta): Os horários 
dos Associados serão agendados diretamente na secretaria da 
AREA - 16-32031605. *Em caso da necessidade de ingresso 
de processos administrativos ou judiciais, os associados serão 
livres para escolher o profissional de sua confiança, e em caso 
de desejar o serviço deste CONTRATADO os valores de hono-
rários serão combinados caso a caso.

Rodrigo Manolo Pereira

Associe-se a AREA
Seja nosso parceiro e

tenha benefícios exclusivos.


