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Vem aí: VI Encontro 
Estadual do Crea-SP 

Jovem

O CREA agora 
está no 

Facebook

Em defesa dos pro-
fissionais registrados, o 
Conselho Federal de En-
genharia e Agronomia 
(Confea) tem trabalhado 
para esclarecer as atribui-
ções e definir as atividades 
desempenhadas por enge-
nheiros, agrônomos, mete-
orologistas, geólogos e ge-
ógrafos, conforme previsto 
na Lei Federal nº 5.194/66, 
que regula o exercício pro-
fissional. 

Neste mês, por ofício 
expedido no dia 21 de ju-
lho, os prefeitos do Brasil 
estão sendo informados 
pelo Confea sobre a im-
portância de respeitar a le-
gislação que regulamenta 
o exercício e as atividades 
inerentes às Engenharias 
e à Agronomia, especial-
mente a atribuição legal 
do engenheiro de elabo-
rar projetos. O documento 
define projeto (a somató-

ria do conjunto de todos 
os elementos conceituais, 
técnicos, executivos e ope-
racionais abrangidos pelas 
áreas de atuação), e con-
ceitua seus constituintes: 
projeto básico e projeto 
executivo.

O documento encami-

nhado às prefeituras reme-
te às legislações em que 
se baseia a conceituação 
e chama a atenção para 
o fiel cumprimento da le-
gislação. “As prefeituras, 
órgãos governamentais e 
outros entes que recusa-
rem ARTs (Anotações de 

Responsabilidade Técni-
ca) de quaisquer projetos 
anotadas por profissionais 
legalmente habilitados do 
Sistema Confea/Crea po-
derão incorrer em ilega-
lidade”, enfatiza o docu-
mento.

O que é 
responsabilidade 

objetiva?

Campanha
Ainda como forma de esclarecer e promover as atribuições dos profissionais da 
Engenharia, está sendo lançada a campanha “Contrate um engenheiro”. 
A ação envolve entidades de classe e a sociedade de todo o Brasil, além de 
órgãos públicos.

Saiba mais sobre o assunto nos links: http://goo.gl/ov1U1D e http://goo.gl/ODMB7k 

Fonte: Confea



2
EXPEDIENTE

Rua Nathanael Tito Salmon, 
313

Centro - Osasco 
Tel (11) 3682-5162

E-mail: aeao@aeaosasco.
org.br

Site: www.aeao.com.br

DIRETORIA DA AEAO
TRIENIO 2015/2017

Presidente: 
Egydio Angerami Filho 

Vice-Presidente: 
Nelson Lacotisse
1º Secretário: 

José Alberto de Oliveira 
Souza 

2º Secretário: 
Cláudio Pereira Coelho 

1º Tesoureiro: 
Nilton Roberto Peres Domin-

gues 
2º Tesoureiro: 

Silton de Souza Santiago 
Diretor de Patrimônio: 

João César da Silva 
Diretor de Eventos/So-

ciais: 
Marly Boghazdelikian 

Diretor de Esportes: 
Fernando Lacotisse

Diretor de Marketing
Comunicações: 

Paulo Sérgio Bertoni Fiorita 
Diretor de Fomento/

Mercado de Trabalho: 
Marcelo de Cerqueira César 

 
CONSELHO CONSULTIVO 
Eduardo Tittoto Angerami 
Joaquim Gonçalves Costa 

Neto 
Fábio Coutinho 

Francisco César de Campos 
(suplente)

 
CONSELHO FISCAL 
Gilberto Costa Simões 
Stella Maria de Araújo 

Figueiredo Silva 
Daniel Calió Sanches

EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO
Nova Onda Comunicação

Tel.: (11) 3654-4172
www.novaon.com.br

Casas Sustentáveis

Vivenciamos uma geração de projetos 
residenciais onde a palavra sustentabilidade 
é obrigatória e passou a ser incluída na base 
dos itens para se obter um projeto com fun-
cionalidade e habitabilidade.

Um pré-conceito que se tem de casa susten-
tável é que deve ser exótica. Esse é um conceito 
incorreto, pois a casa para ser sustentável deve 
ter um propósito que abrange três posições, o 
econômico, o social e o ambiental. Para atingir 
tais referências, não precisamos de um projeto 
mirabolante ou exótico, poderemos iniciar sim-
plesmente por uma reforma, por exemplo.

Quando juntamos caixas de leite e as viramos 
pelo avesso, encontramos um fundo de papel 
alumínio. Com um conjunto destas caixas, pode-
mos fazer uma plataforma de captação de ener-
gia solar. Outra situação seria a substituição de 
um vaso sanitário com sistema de acionamento 
único de descarga para um com sistema duplo. 
Isso pode significar uma economia de 36 litros de 
água potável por dia.

Na questão social, quando deslocamos  um 
container em desuso para uma área livre de mo-
radias, podemos, com o trabalho da comunidade, 
deixá-lo em condições de uso, deixando de ser 
um simples amontoado de metal, para transfor-
má-lo em uma biblioteca, sala de aula, etc, trans-
formando-o em equipamento urbano.

Na questão ambiental, podemos transformar 
uma laje cinza em laje verde, criando uma horta 
ou um jardim sobre a superfície. Isso proporciona 
um ótimo conforto ambiental.

Veja opções para criar uma casa sustentável:

ANDRÉ FÉLIX - 01/ago
GENESIO DA SILVA PARAISO - 01/ago
RAUL VENDRAME JUNIOR - 01/ago
MARCELO CIOCLER - 03/ago
CELIA ARANHA DE LIMA - 04/ago
JULIO AMANO - 08/ago
ADRIANO GALTAROÇA - 08/ago
MONICA CAETANO DA SILVA - 09/ago
EDSON APARECIDO TAKANO - 09/ago
EDUARDO TITOTTO ANGERAMI - 10/ago
SANDRA SOARES DE S. BUENO - 14/ago
MARCIO JOSE FERRAZ DA SILVA - 16/ago
AMAURY A. DE SIQUEIRA JUNIOR - 16/ago

ELOY BERNARDO N. NOGUEIRA - 17/ago
GERSON ZANATA - 17/ago
SILVIA ANGELICA F. OLIVEIRA - 17/ago
CAMILA FERREIRA DE S. ZANETTIN - 18/ago
SERGIO MUTE FERRER - 18/ago
BÁRBARA JOYCE DINIZ SOARES - 19/ago
NELSON TIBURCIO MARIANO FILHO - 19/ago
ARIEL PIRES DE SÁ - 20/ago
HUMBERTO DE SOUZA - 20/ago
CARLOS HENRIQUE L. SEYSSEL - 21/ago
JOSE DOS SANTOS FILHO - 23/ago
JORGE LUIZ ALVES MORO - 24/ago
ARLINDO GERMANO DA SILVA - 26/ago
MARCIO AUGUSTO CIAFFREI - 27/ago

 • Aproveite a luz natural, para iluminar os cômodos
• Pinte as paredes com cores claras, retém menos calor
• Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes, 
gastam até 80% menos de energia
• Dê preferência a aparelhos com função de desligamen-
to automático
• Forno de micro-ondas não deve ser utilizado como reló-
gio, assim que utilizar, tire-o da tomada
• Utilize água chuva para fazer limpeza
• Não use a máquina de lavar com pouca roupa
• Dê preferência para torneiras com arejadores, elas mis-
turam ar e água e dão a sensação de maior volume
• Não jogue o óleo na pia, recolha-o em recipiente de 
vidro e encaminhe-o para reciclagem
• Tome banhos mais curtos
• Dê preferência a vasos sanitários com acionamento 
duplo
• Substitua sacolas plásticas por sacolas de papel
• Faça separação do lixo doméstico
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Responsabilidade Objetiva

Resultante das relações de consumo, 
envolvendo o fornecedor de produtos e 
de serviços (pessoa física e jurídica) e o 
consumidor, assegura direitos consagra-
dos pela Lei nº 8.078 , que dispõe sobre 
a Proteção ao Consumidor. O Código 
responde a uma antiga aspiração da so-
ciedade, visando a garantia de proteção 
físico-psíquica ao consumidor, incluindo 
proteção à vida, ao meio ambiente e a 
proteção no aspecto econômico, deta-
lhando quais são esses direitos e a for-
ma como pretende viabilizar essa pro-
teção. A responsabilidade profissional 
está, mais do que nunca, estabelecida 
através do Código de Defesa e Proteção 
ao Consumidor, pois coloca em questão 
a efetiva participação preventiva e cons-

ciente dos profissionais.
Portanto, é fundamen-

tal que o profissional esteja 
atento à obrigatoriedade 
de observância às Normas 
Técnicas e à execução de 
orçamento prévio de projeto 
completo, com especificação 
correta de qualidade, ga-
rantia contratual (contrato 
escrito) e legal (ART). Uma 
infração ao Código de Defe-
sa e Proteção ao Consumidor 
coloca o profissional (pessoa 
física e jurídica) em julga-
mento, com possibilidade de 
rito sumaríssimo, inversão do ônus da 
prova e com assistência jurídica gratui-

Estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor - Artigos 12º e 14º

Inscrições abertas para o VI Encontro 
Estadual do Crea-SP Jovem

O VI Encontro Estadual do Crea-SP 
Jovem será realizado no dia 29 de agos-
to, sábado, na Sede do Conselho à Ave-
nida Angélica, 2.364 – na capital pau-
lista, das 08:30 às 17:00. O tema desta 
edição é “Bioconsciência: o profissional 
na luta pela preservação do solo e da 
água”.

Segundo o Coordenador do Crea-
-SP Jovem, Engenheiro Carlos Alberto 
Mendes de Carvalho, o encontro visa à 
conscientização da importância da tec-
nologia nos procedimentos para a sus-
tentabilidade. “Alunos e profissionais 
recém-formados na área tecnológica 
precisam assumir, desde cedo, suas res-
ponsabilidades no desenvolvimento de 
suas atividades, priorizando a conserva-
ção dos recursos naturais”, diz.

Para esta edição do encontro esta-
dual, a organização espera receber um 
público de 350 estudantes. As inscrições 
estão abertas e as vagas são limitadas; 
no mesmo endereço é possível se asso-
ciar à Comissão (http://www.creasp.org.
br/creajovem/evento/).

Bioconsciência é o tema desta edição; 
evento acontece em agosto

ta ao consumidor, provocando, assim, a 
obrigação de sua obediência.
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Crea-SP está no Facebook
Divulgação de conteúdo institucional é um dos objetivos da rede social

O Crea-SP lançou sua página no Fa-
cebook durante o Prêmio Crea-SP de 
Formação Profissional realizado no final 
de junho. A ocasião foi escolhida por 
se tratar de um dos eventos de maior 
destaque do Conselho e por se tratar de 
um público jovem habituado às mídias 

sociais. Em 20 dias a página alcançou 
o número de 2.500 fãs e as publicações 
têm atingido milhares de pessoas.

O Conselho publica seus vídeos há 
alguns anos no YouTube e identificou 
no Facebook uma ferramenta poderosa, 
não só de divulgação de conteúdo, mas, 

principalmente, de diálogo com os pro-
fissionais registrados, com estudantes 
da área tecnológica e com toda a socie-
dade.

Acesse em: www.facebook.com/
creasaopaulo

Fonte: Departamento de Comunicação do Crea-SP


