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No Embu das Artes, 
AEATE apresenta sua 

nova diretoria

Termo entre 
ABNT, CREA/

CONFEA e MÚTUA

O Crea-SP está apoian-
do publicamente a campa-
nha “10 medidas contra a 
corrupção”, levada a efei-
to pelo Ministério Público 
Federal – MPF para mobili-
zar diferentes camadas da 
sociedade e sensibilizar o 
Poder Legislativo.

Para que essas medidas 
sejam aprovadas pela clas-

se política, é fundamental 
o empenho de cada cida-
dão na coleta de assinatu-
ras e cartas de apoio para a 
campanha. A meta final do 
MPF é ambiciosa: chegar a 
1,5 milhão de assinaturas, 
cumprindo um terço desse 
total até 2 de setembro. 
Para trabalharmos em prol 
das nossas categorias pela 

valorização profissional e 
em benefício da socieda-
de, devemos nos unir em 
uma grande força-tarefa, 
cada um com ênfase e es-
forço concentrado em suas 
respectivas regiões, para 
ajudarmos o MPF. Estão 
disponíveis o formulário 
para coleta de assinaturas 
e o resumo das propostas. 

Este é o nosso desafio con-
junto: reunirmos o maior 
número possível de assi-
naturas, contando com o 
apoio de nossos pares, da 
sociedade organizada e da 
administração pública.

Para ver matéria com-
pleta acesse o link: http://
www.creasp.org.br/10me-
didascontraacorrupcao

Em Arquiterura: 
novas ideias com 
novos arquitetos
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Temos o prazer de lhe informar que temos um novo 
parceiro de negócios, a e-Construmarket.

Com mais de 14 anos de atuação, a e-Construmarket 
consolidou-se como referência em serviços online e parceira 

das mais importantes empresas de Arquitetura, Enge-
nharia e Construção do país.

Investindo em tecnologia de ponta, estrutura operacio-
nal e profundo conhecimento do setor, a e-Construmarket é 
um parceiro fundamental para quem busca maior eficiência, 
economia e agilidade em suas operações.

Esta parceria visa contribuir diretamente para um ga-
nho significativo dos ativos dos Associados, através de um 
serviço de inteligência em Compras.

O Construcompras, é a solução mais eficaz para reduzir 
custos, com a compra de materiais, contratação de serviços 
e de equipamentos.

Hoje são mais de 1.000 Construtoras ativas que conse-
guem reduções comprovadas do início ao final de uma obra.

Esse serviço oferece um leque com mais de 10.000 for-
necedores qualificados, Call center que cobra as propostas 
e garante o mapa equalizado automaticamente e em pou-
quíssimo tempo. Com isso sua empresa ganha mais veloci-
dade e rapidez no processo de cotação, e consegue fazer as 
melhores negociações do mercado.

Atualmente 90% das Construtoras conseguem ter o re-
torno do investimento anual entre a 5ª e a 10ª cotação, che-
gam a ter reduções de até 30% nos orçamentos e compras.

Prezado Associado,

Novos projetos com novos Arquitetos. Este 
é um projeto de final de curso de Iva Marques, 
apresentado neste ano, projeto este com uma 
condição interdisciplinar, que mantém, em um 
Centro Social, lazer, esporte e horticultura.

Saindo do foco do uso, temos que observar 
a Arquitetura que a ex-aluna projetou, um jogo 
de forma que atrai a observação, ora linhas retas, 
ora linhas curvas, desníveis que compõem novos  
espaços, e espaços que identificam o caráter do 
edifício.

Novos projetos com novos Arquitetos, no-
vos Arquitetos com grandes projetos, este é um 
exemplo satisfatório para nossa Arquitetura.

 José Alberto  - Arquiteto e Urbanista
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AEATE apresentou sua nova Diretoria

Na sexta-feira, 21 de agosto, o 
Presidente do Crea-SP, Engenheiro 
Francisco Kurimori, recebeu em seu 
gabinete na Capital paulista os inte-
grantes da nova Diretoria da Asso-
ciação dos Engenheiros, Arquitetos 
e Técnicos de Embu – AEATE para a 
gestão 2015-2018.

Estiveram presentes o Presidente 

da entidade, Eng. Eletr. Roberval Ro-
drigues, seu vice Eng. Civ. Walter Ar-
thur Nogueira, o 2º Tesoureiro Eng. 
Civ. Nilton Roberto Peres Domingues, 
e os membros suplentes do Conselho 
Fiscal Arq. Urb. José Roberto Baraú-
na e Eng. Civ. Egydio Angerami Filho. 

A reunião foi acompanhada pelo 
Superintendente de Fiscalização do 

Conselho, Engenheiro Luiz Roberto 
Sega.

 Na ocasião, também esteve em 
pauta a ocupação do espaço conjun-
to pela Unidade local do Crea-SP e 
a Associação, que funciona à Estra-
da dos Orquidófilos, 307, sala 2, no 
bairro Maria Auxiliadora, em Embu 
das Artes.
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Embu das Artes

Termo contratual entre ABNT e Sistema 
Confea/Crea e Mútua foi assinado

Na quarta-feira (19), o Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea) e a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) assinaram 
o termo contratual para retomar a 
parceria existente desde 2012, que 
concede descontos para os profis-
sionais. De acordo com o termo, 
os profissionais adimplentes com o 

Confea/Crea têm acesso às normas 
técnicas via internet com um descon-
to especial de 50%.

Para o presidente do Confea, eng. 
civil José Tadeu,  essa parceria  fa-
cilita a vida do profissional. “A apli-
cação correta das normas técnicas é 
importante para a realização de pro-
jetos com qualidade e segurança”.

Sobre o convênio
Desde 2012, o Sistema Con-

fea/Crea e Mútua e a ABNT  se 
uniram para disponibilizar as 
Normas Técnicas Brasileiras para 
os profissionais de engenharia 
e agronomia do Brasil, respon-
sáveis pelo desenvolvimento do 
país em tantas áreas. Os profis-
sionais adimplentes com o Con-
fea/Crea têm acesso às normas 
técnicas via internet com um 
desconto especial de 50%.

 
http://www.abntcatalogo.com.
br/confea/
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