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associados

Atenção!
Novo prazo para 
pagamento da Art 

As novas carteiras 
profissionais têm recur-
sos digitais incorpora-
dos, facilmente aces-
síveis junto ao site do 
Confea e possibilitam 
armazenar os dados 
profissionais do usuário.  

Além disso, possuem o 
uso de tintas especiais 
que impedem cópias, 
informações em ultra-
violeta e QR Code. 

O documento tem 
também um chip PKI 
que prepara, para a in-

serção de certificados 
digitais no cartão, a fa-
mosa assinatura digital, 
que dependerá ainda da 
contratação de uma cer-
tificadora por parte do 
profissional.

Para obter a nova 

carteira, o profissional 
deverá se informar junto 
ao CREA de seu estado. 
Em São Paulo, acesse: 

http://www.creasp.
org.br/profissionais/pro-
cedimentos/procedimen-
tos_de_cadastro_2014.
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O Prof. Dr. Milton Santos, Milton de Almeida 
Santos ou Milton Almeida dos Santos, nasceu 
em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia, 
em 3 de maio de 1926. Geógrafo e livre pen-
sador brasileiro, homem amoroso, afável, fino, 
discreto e combativo, dizia que a maior cora-
gem nos dias atuais é pensar. Foi doutor honoris 
causa em vários países; ganhador do prêmio 
Vautrin Lud, em 1994, considerado  o prêmio 
Nobel da geografia; professor em diversos paí-
ses devido exílio político causado pela ditadura 
de 1964; autor de cerca de 40 livros; membro 
da Comissão da Justiça e da Paz de São Paulo; 
entre outros.

Milton Santos formou-se em Direito no ano 
de 1948, pela UFBA (Universidade Federal da 
Bahia), foi professor em Ilhéus e Salvador, além 
de autor de livros que surpreenderam os geó-
grafos brasileiros e de todo o mundo pela origi-
nalidade e audácia, sendo eles “O Povoamento 
da Bahia” (48), “O Futuro da Geografia” (53), 
“Zona do Cacau” (55), entre muitos outros. Em 
1958, já voltava da Universidade de Estrasbur-
go, da França, com o doutorado em Geografia. 
Trabalhou no jornal “A Tarde” e na CPE (Comis-
são de Planejamento Econômico-BA), precurso-
ra da Sudene. Foi preso em 1964, exilado e até 
1977 ficou ensinando, escrevendo e defenden-
do suas ideias na França, Estados Unidos, Cana-

dá, Peru, Venezuela e Tanzânia. 
Foi o único brasileiro a receber um “prêmio 

Nobel”, o Vautrin Lud, considerado um Nobel 
de Geografia. Outras de suas magistrais obras 
são: “Por Uma Outra Globalização” e “Territó-
rio e Sociedade no Século XXI” (editora Record).

Milton Santos, este grande brasileiro, mor-
reu em São Paulo, no dia 24 de junho de 2001, 
aos 75 anos, vítima de câncer.

José Alberto de O. Souza” Arquiteto e Urbanista

20 de novembro  é o Dia da 
Consciência Negra

Homenageado: Professor Doutor Milton Santos
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ATENÇÃO, PROFISSIONAL!

Pague sua ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) den-
tro dos 10 dias de vencimento 
para garantir a manutenção do 
número do documento

Por conta de uma decisão da 
Federação Brasileira de Bancos 
– Febraban, válida para todo o 
país, os boletos sem registro de-
verão ser substituídos em breve 
pela modalidade com registro. 
No caso do Crea-SP, a mudança 
vai impedir a reemissão de bo-

letos com novas datas de ven-
cimento para o mesmo número 
de ART.

Após essa mudança,  que 
deve ocorrer no final de no-
vembro de 2016, você deverá 
efetuar o pagamento de sua 
ART dentro dos 10 dias de ven-
cimento. Caso contrário, os 
dados desse documento serão 
excluídos e seu número será 
cancelado.

Fique tranquilo: você será 

informado por e-mail e via site 
do Crea-SP a respeito da data 
exata em que a mudança será 
feita no sistema CREANet.

Se você tem ARTs em aberto, 
evite transtornos e pague seu 
boleto sempre dentro da data 
de vencimento.

O Crea-SP está trabalhando 
para que essa transição ocorra 
com o mínimo de impacto para 
a rotina dos profissionais regis-
trados.
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