
Colégio de Inspetores reuniu cerca de 
1300 profissionais em Araraquara

Arquitetura faz 
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Confira a tabela 
da Caderneta de 
Obras para 2016

Confira convênios 
de destaque para 

os associados AEAO

Confira os 
aniversariantes 

do mês

No sábado (14/11) o 
Crea-SP realizou em Ara-
raquara a reunião estadual 
do Colégio de Inspetores 
2015, com a participação 
de cerca de 1300 Inspe-
tores, Inspetores Chefes e 
Inspetores Especiais que 
representam o Crea-SP em 
centenas de municípios 
do Estado. Os destaques 
da programação foram as 
palestras ministradas por 
autoridades de institui-
ções parceiras do Crea-SP 
- Ministério Público Fede-

ral (MPF), a empresa De-
senvolvimento Rodoviário 
S/A. (DERSA), o Departa-
mento de Águas e Energia 
Elétrica da Secretaria de 
Saneamento e Recursos 
Hídricos do Estado de São 
Paulo (DAEE), a Caixa de 
Assistência dos Profissio-
nais do Crea-SP (Mútua-
-SP), o Corpo de Bombei-
ros do Estado de São Paulo 
e a Secretaria da Agricultu-
ra e Abastecimento do Es-
tado de São Paulo, visando 
informar os profissionais 

sobre as atividades desen-
volvidas em conjunto com 
o Conselho.

Após a solenidade de 
abertura do evento, o Pre-
sidente do Crea-SP, Eng. 
Francisco Kurimori, fez o 
lançamento oficial do apli-
cativo FiscCrea, nova fer-
ramenta que, por meio de 
mobiles, colocará Inspeto-
res e Conselheiros em con-
tato online com os Agentes 
Fiscais, dando início, na 
prática, às atividades da 
Fiscalização Auxiliar. 

Na parte externa do auditório 
os participantes do evento puderam 
conhecer detalhes da utilização de 
drones na fiscalização do Crea-SP
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Homenagem para 
o 20 de Novembro

TEODORO SAMPAIO
A convite de Orville Derby, que conhecera numa 

expedição aos sertões sanfranciscanos, participou de 
comissão que realizou o levantamento geológico do 
Estado de São Paulo (1886).

Antes havia realizado o trabalho de prolongamento 
da linha férrea de Salvador ao São Francisco (1882). No 
ano seguinte é nomeado engenheiro chefe da Comissão 
de Desobstrução do Rio São Francisco, que deixa em 
virtude do convite de Derby para trabalhar em São Pau-
lo. Ali, dentre outras realizações, participa em 1890 da 
Companhia Cantareira (engenheiro-chefe), é nomeado 
Diretor e Engenheiro Chefe do Saneamento do Estado 
de São Paulo (de 1898 a 1903). Participou da fundação 
da Escola Politécnica, junto com Sales Oliveira e com o 
Coronel Jardim.

ANTONIO REBOUÇAS
Pela antiga Escola Militar, recebeu o grau de Ba-

charel em ciências físicas e matemáticas e carta de en-
genheiro militar. Em 1858, seguiu para a Europa com 
a finalidade de especializar-se em construção de estra-
das de ferro e portos marítimos. Regressando ao Brasil, 
trabalhou em diversos projetos. Foi o responsável pela 
construção da estrada de ferro de Campinas a Limeira 
e Rio Claro, da estrada de ferro Curitiba a Paranaguá, a 
rodovia Antonina - Curitiba, conhecida como estrada da 
Graciosa. Merece destaque pela citada ferrovia Curiti-
ba-Paranaguá, pois, por muito tempo esta estrada ficou 
famosa pelas soluções encontradas por Rebouças para 
que ela transpusesse a Serra do Mar.

ANDRÉ REBOUÇAS
1 - Sua insistência na importância dos portos e es-

tradas ressurgiu, em escala amplificada, no Brasil mo-
derno, com os chamados “corredores de exportação”, 

implementados nos anos 1980 com a finalidade de em-
barque de mercadorias, como ele previra.

2 - Saneamento da Baixada Fluminense.  Sua pro-
posta de transformá-la numa Nova Amsterdam não se 
concretizou.  Mas surgiram inúmeras cidades sem os re-
quisitos sanitários e urbanísticos que ele recomendou.

3 - Propôs a criação de estradas inter-oceânicas 
que se concretizaram no século seguinte.

4 - Recomendou a criação de parques florestais 
pelo país.  Hoje, há inúmeros parques. Sua recomenda-
ção fora baseada em uma obra que lera sobre “Yellow-
-Show Park”, nos Estados Unidos.

5 - Se preocupou com o saneamento das baías de 
Guanabara e Sepetiba, no Rio de Janeiro, que hoje cau-
sam problemas ambientais.

6 - Propôs a criação de um sistema habitacional hu-
manizado e amplo para as populações de baixa renda.

7 - Defendeu a reforma agrária – um de seus pre-
cursores no Brasil –- e se bateu contra o latifúndio.

8 - Defendeu a imigração européia e ficou contra a 
imigração asiática.

9 - Criou a proposta da higiene pública para tornar 
a cidade mais habitável, limpa e confortável para seus 
habitantes.

10 - Foi o primeiro engenheiro brasileiro a realizar 
ensaios para suas obras com cimento, impermeabilizan-
tes para estacas e com madeiras para o mesmo fim.

11 - Teve ampla visão do emprego da madeira para 
o futuro das obras no país.

12 - Incentivou a navegação no interior aumentan-
do, assim, as possibilidades marítimas do Brasil.

13 - Copiando o que os ingleses fizeram na Índia, 
no combate às secas, propôs a criação de uma malha 
ferroviária densa no nordeste, para facilitar o êxodo e 
a remessa de recursos aos flagelados.  Essa proposta 
mais tarde se concretizou.
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