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Responsabilidade 
Penal ou 
Criminal

Mutua: confira os 
benefícios para os 

associados 

Nova diretoria e 
comissão fiscal 
da ABENC/SP

- Qual é a idade dela?
- Cinquenta e Quatro
- Parece mais jovem. Esta-

va certo que tinha uns quaren-
ta, tão forte, viril, bem estrutu-
rada, organizada

- É esportiva, portanto sau-
dável, e quanto mais o tempo 
passa, mais jovem fica

- Todos a observam e é re-
ferência

- Mas você está falando de 
quem? Afinal...

- De quem? De ninguém, 
estou falando da Cidade de 
Osasco, onde temos uma das 
mais completas condições de 
urbanidade do país. Município 
cortado pelas Rodovia Raposo 
Tavares, Rodovia Castelo Bran-
co, Rodoanel Mario Covas, 
Estações Ferroviárias como, 

Presidente Altino, Osasco, Co-
mandante Sampaio, Quitaúna 
e General Miguel Costa, o cor-
te da possível hidrovia do Rio 
Tiete, Shoppings, edifícios co-
merciais, residenciais, hotéis, 
estádios, hospitais faculdades 
e universidades, tudo isto 
sendo projetado, construído 
ou vistoriado por aproxima-
damente 5.000 Engenheiros, 

Arquitetos, Tecnólogos e Técni-
cos, que fazem a cidade cres-
cer e rejuvenescer.

Representando todos estes 
profissionais a Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de 
Osasco parabeniza esta cidade 
que a cada dia (obra) aumenta  
o significado da grandeza. 

José Alberto 
Arquiteto e Urbanista
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CAU/SP e ABNT ativam pontos de 
acesso gratuito às normas técnicas

Arquitetos e urbanistas terão acesso às normas 
técnicas da ABNT por meio de terminais instalados em 
locais de maior densidade de profissionais bem como 
na sede do CAU/SP e as sedes regionais.

O CAU/SP e a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) finalizaram os procedimentos para 
implantação de pontos de acesso nas sedes regionais 
do CAU/SP e entidades parceiras.

O convênio firmado prevê a oferta de pontos de 
acesso gratuito em todo o Estado de São Paulo para 
consulta das normas técnicas da ABNT pela Internet 
sem possibilidade de impressão.

A iniciativa ocorre por meio do módulo ABNT CO-
LEÇÃO – um sistema de gerenciamento, com atualiza-
ção automática diária e visualização ilimitada de todo 
o acervo de Normas Técnicas Brasileiras da ABNT ou 
de coleções customizadas para as atividades do arqui-
teto e urbanista.

Além da visualização ilimitada do texto da norma, 
os profissionais terão desconto de 50% (cinquenta por 
cento) na aquisição de qualquer norma, como tam-

bém terão desconto de 15% (quinze por cento) nos 
cursos da grade ABNT.

Os pontos de acesso serão instalados nas sedes 
regionais do CAU/SP e em entidades selecionadas 
(veja abaixo a lista) a partir do número de profissio-
nais ativos por região e pela representatividade em 
cada município atendido.

Como contrapartida, as entidades serão respon-
sáveis pela disponibilização de equipamento com a 
configuração mínima exigida e adequado uso do pon-
to em função dos acessos permitidos.

Segundo o diretor de Relações Institucionais do 
CAU/SP, Arq. Carlos Pupo, “essa iniciativa é uma das 
várias propostas de interação mais próxima e direta 
junto aos colegas profissionais, atendendo o anseio de 
desmitificar a ação simplesmente cartorial do Conse-
lho”.

Em Osasco o ponto de acesso está disponível na 
nossa Associação – Rua Nathanael Tito Salmon, 313 
– Centro – Osasco/SP das 8:00 às 12:00 e das 13:00 
às 16:30h.

ABENC/SP elege Nova Diretoria 
e Comissão Fiscal

A ABENC/SP – Associação Brasileira 
de Engenheiros Civis – São Paulo rea-
lizou no dia 6 de janeiro de 2016, às 
19h00, na Sede da FAEASP, instalada 
no Prédio Santana Center, sito na Av. 
Ataliba Leonel, nº 93, Conj. 67 e 68, 
6º Andar, Santana, São Paulo, SP, a As-
sembleia Geral onde foram eleitos os 
profissionais que ocuparão os cargos de 
Diretoria e Comissão Fiscal da ABENC/
SP para o triênio 2016 a 2018. Foram 
eleitos os seguintes profissionais:

DIRETORIA: Presidente: Engº João 
Bosco Nunes Romeiro; 1º Vice-Presi-
dente: Engº André Monteiro de Fázio; 2º 
Vice-Presidente: Engª Elisabete Alves de 
Oliveira Rodrigues; 3º Vice-Presidente: 
Engº Luís Roberto Sega; 1º Secretário:   
Engº Simar Vieira de Amorim; 2º Secre-
tário: Engº Pérsio Faulim de Menezes; 1º 

Tesoureiro: Engº Egydio  Angerami Filho; 
2º Tesoureiro: Engª Natalia de Natale.

COMISSÃO FISCAL: Engº Jorge 
Marques da Silva Santos; Engª Keiko 
Obara Kurimori; Engº Jose Luís Pardal; 

Engº Carlos Alberto Mendes de Carva-
lho; Engº Fábio Luís Rodrigues Simões. 
SUPLENTES: Engº Jose Bernardes Felix; 
Engº Marcelo Dias e Engº Marcos Teixei-
ra (PIU).

Participantes da assembleia da ABENC/SP

Responsabilidade Penal ou Criminal
Decorre de fatos considerados crimes. 

Neste campo merecem destaque:
a - desabamento - queda de construção 

em virtude de fator humano;
b - desmoronamento - resulta da natu-

reza;
c - incêndio - quando provocado por so-

brecarga elétrica;
d - intoxicação ou morte por agrotóxi-

co - pelo uso indiscriminado de herbicidas e 
inseticidas na lavoura sem a devida orienta-
ção e equipamento;

e - intoxicação ou morte por produtos 
industrializados - quando mal manipulados 
na produção ou quando não conste indica-
ção da periculosidade;

f - contaminação - quando provocada 
por vazamentos de elementos radioativos e 

outros.
 * Todas essas ocorrências são incriminá-

veis, havendo ou não lesão corporal ou dano 
material, desde que se caracterize perigo à 
vida ou à propriedade. Por isso, cabe ao pro-
fissional, no exercício de sua atividade, pre-
ver todas as situações que possam ocorrer a 
curto, médio e longo prazos, para que fique 
isento de qualquer ação penal
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