
São Paulo elegeu seus 
representantes para o 9º CNP

Saiba mais sobre 
a história de Lina 

Bo Bardi
Página 02 Página 03 Página 03 Página 04

Acesso gratuito 
às normas da 

ABNT 

Mutua – Confira 
benefícios para 

associados

Nova sede do 
Crea-SP em 

Cajamar 

Em 25/6, um públi-
co superior a 1.300 
participantes lotou as 
dependências do Cen-
tro de Convenções Frei 
Caneca, em São Pau-
lo, durante a realiza-
ção da etapa estadual 

rumo ao Congresso 
Nacional de Profissio-
nais – 9º CNP.

Após quatro etapas 
preparatórias, que 
aconteceram na Ca-
pital, em Monte Alto 
e em Itanhaém, foi 

realizado, pelo Cre-
a-SP, o 9º Congresso 
Estadual de Profissio-
nais  (CEP), que teve 
como objetivo sub-
meter aos participan-
tes, para apreciação e 
aprovação, as propos-

tas feitas durante os 
encontros regionais, 
bem como eleger os 
delegados que repre-
sentarão o estado e 
defenderão as pro-
postas aprovadas na 
etapa nacional.
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Lina Bo Bardi foi uma das maiores ar-
quitetas que o Brasil conheceu. Nascida 
na Itália, Lina, que fazia parte do Parti-
do Comunista Italiano e lutou contra a 
ascenção fascista em seu país, mudou-se 
para o Brasil, em 1946, ao lado do seu 
marido, o jornalista Pietro Mara Bardi.

Antes disso, Lina Bo Bardi havia es-
tudado arquitetura na Universidade de 
Roma, na década de 30. No entanto, foi 

no Brasil que ela encontrou uma nova po-
tência para suas ideias, como aconteceu 
com outros arquitetos erradicados por 
aqui, como Jorge Zalszupin. 

Para a arquiteta, existe uma possibi-
lidade de concretização das ideias pro-
postas pela arquitetura moderna (da qual 
Lina insere-se diretamente), num país 
com uma cultura recente, em formação, 
diferente do pensamento europeu.

Clássicos da 
Arquitetura

Sesc pompéia
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Casa da Engenharia de Cajamar

Já tem endereço a nova sede 
do Crea-SP, no município de Caja-
mar!

Seguindo os padrões de iden-
tidade visual e sustentabilidade 

propostos pelo projeto da Casa da 
Engenharia, a unidade será insta-
lada no terreno localizado à Rua 
das Camélias, 119 – Bairro Portais 
– Loteamento Portal dos Ipês II.

O lançamento da pedra funda-
mental da nova edificação, onde 
também funcionará a Associação 
Local de Profissionais, aconteceu 
na última sexta-feira, 17 de junho.

Crea-SP lançou pedra fundamental de sua nova sede no município

CAU/SP e ABNT – Acesso gratuito 
às  normas técnicas

O convênio firmado prevê a 
oferta de pontos de acesso gratui-
to, em todo o estado de São Paulo, 
para consulta das normas técnicas 
da ABNT pela internet sem possi-
bilidade de impressão.

Além da visualização ilimitada 
do texto da norma, os profissio-
nais terão desconto de 50% (cin-
quenta por cento) na aquisição de 
qualquer norma, como também 
terão desconto de 15% (quinze 
por cento) nos cursos da grade 
ABNT.

Os pontos de acesso estão ins-
talados nas sedes regionais do 
CAU/SP e em entidades selecio-
nadas a partir do número de pro-
fissionais ativos por região e pela 
representatividade em cada muni-
cípio atendido.

Como contrapartida, as enti-
dades serão responsáveis pela 
disponibilização de equipamento 

com a configuração mínima exigi-
da e adequado uso do ponto em 
função dos acessos permitidos. 

Em Osasco, o ponto de acesso 

está disponível em nossa Associa-
ção – Rua Nathanael Tito Salmon, 
313 – Centro – Osasco/SP das 8:00 
às 12:00 e das 13:00 às 16:30h.
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