
Em novembro, acontecem eleições 
para direção do Confea e Creas

Eleições CAU 2017
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No dia 13 de no-
vembro, o sistema 
Confea/Crea realizará 
as eleições para pre-
sidentes do Confea e 
dos 27 Creas. Os elei-
tos exercerão manda-
to de 1º de janeiro de 
2018 a 31 de dezem-
bro de 2020.

Na mesma data, 
acontecerá a eleição 
dos diretores gerais 
e administrativos das 
Caixas de Assistência 
dos Profissionais dos 
Creas (Mútua), que 
cumprirão mandatos 
no mesmo período.

A Comissão Eleitoral Na-
cional (CEN) publicou Edital 
de Convocação das Eleições 
do CAU oficializando o início 

do processo eleitoral, que ter-
mina no dia 31 de outubro. A 
votação será realizada exclu-
sivamente pela internet. 

Para maiores informações, 
acesse: http://www.causp.gov.br/
eleicoes-do-cau-comissao-eleito-
ral-divulga-edital-de-convocacao

Editais, Regulamentos, Formulários e
Calendário do Processo Eleitoral 2017 

Acesse: http://www.creasp.org.br/eleicoes2017
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EXPEDIENTE

Rua Nathanael Tito  
Salmon, 313

Centro - Osasco 
Tel (11) 3682-5162

E-mail: 
aeao@aeaosasco.

org.br
Site: www.aeao.

com.br

DIRETORIA DA 
AEAO

TRIENIO 
2015/2017

Presidente: 
Egydio Angerami 

Filho 
Vice-Presidente: 
Nelson Lacotisse
1º Secretário: 
José Alberto de 
Oliveira Souza 

2º Secretário: 
Cláudio Pereira 

Coelho 
1º Tesoureiro: 

Nilton Roberto Peres 
Domingues 

2º Tesoureiro: 
Silton de Souza 

Santiago 
Diretor de Patri-

mônio: 
João César da Silva 

Diretor de  
Eventos/Sociais: 
Marly Boghazde-

likian 

Diretor de  
Esportes: 

Fernando Lacotisse
Diretor de 
Marketing

Comunicações: 
Paulo Sérgio Bertoni 

Fiorita 
Diretor de  

Fomento/Mercado 
de Trabalho: 
Marcelo de  

Cerqueira César 
 

CONSELHO CON-
SULTIVO 

Eduardo Tittoto 
Angerami 

Joaquim Gonçalves  
Costa Neto 

Fábio Coutinho 
Francisco César de 

Campos 
(suplente)

 
CONSELHO  

FISCAL 
Gilberto Costa 

Simões 
Stella Maria de 

Araújo Figueiredo 
Silva 

Daniel Calió Sanches

EDIÇÃO E  
DIAGRAMAÇÃO

Nova Onda  
Comunicação

Tel.: (11) 3654-4172
www.novaon.com.br



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A matéria é regulada pelas 
Leis Trabalhistas em vigor. Re-
sulta das relações com os em-
pregados e trabalhadores que 
compreendem: direito ao traba-
lho, remuneração, férias, des-
canso semanal e indenizações, 

inclusive, aquelas resultantes de 
acidentes que prejudicam a inte-
gridade física do trabalhador. O 
profissional só assume esse tipo 
de responsabilidade quando con-
tratar empregados pessoalmente 
ou através de seu representante 

ou representante de sua empre-
sa. Nas obras de serviços con-
tratados por administração, o 
profissional estará isento desta 
responsabilidade, desde que o 
proprietário assuma o encargo 
da contratação dos operários.

Responsabilidade Trabalhista

6h:00 diárias - 6 salários mínimos
7h:00 diárias - 7,25 salários mínimos
8h:00 diárias - 8,5 salários mínimos

Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966

Resolução nº 397, de 11 de agosto de 1995

Cálculo do Salário Mínimo Profissional

O Sistema CONFEA/Crea e 
Mútua e a ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) 
se juntaram para disponibilizar 
as Normas Técnicas Brasileiras 
para os profissionais de enge-
nharia e agronomia do Brasil, 
que têm ajudado a construir o 
desenvolvimento do nosso país 
em tantas áreas. Os profissio-

nais adimplentes com o Con-
fea/Crea têm acesso às normas 
técnicas via internet com um 
desconto especial de 50%. Aos 
associados à Mútua, o descon-
to é de 60%.

Para acessá-las, é simples: 
você escolhe as normas (há 
como visualizar o documen-
to antes da compra por dois 

períodos de 10 minutos, com 
limite de 15 segundos por pá-
gina) e, quando desejado, efe-
tivar a compra. As normas não 
são enviadas por e-mail. Você 
pode imprimir sua cópia ou vi-
sualizá-la quantas vezes qui-
ser por meio do Visualizador 
da ABNT (www.abntcatalogo.
com.br/confea).

O registro de direito autoral é 
a ferramenta por meio da qual o 
profissional garante o reconhe-
cimento oficial de seu trabalho 
intelectual, protegendo seus di-
reitos de autor sobre o objeto 
do registro, além de contribuir 
para a conservação da sua obra.

A Lei 9.610, de 1998 (Lei de 
Direitos Autorais) - atual dis-
positivo legal em vigor sobre o 

assunto - reconhece como obras 
protegidas, projetos, textos 
científicos, desenhos, ilus-
trações, cartas geográficas 
e esboços relativos à Geo-
grafia e à Engenharia em 
seus vários ramos. De acordo 
com a Lei, são obras intelectu-
ais as criações de espírito ex-
pressas por qualquer meio ou 
fixadas em qualquer suporte, 

conhecido ou que se invente no 
futuro.

Se você, profissional, tiver 
obra intelectual, em qualquer 
formato, de interesse de alguma 
das áreas regulamentadas pelo 
Sistema Confea/Crea, dê entra-
da no registro no Crea de sua re-
gião, seguindo o passo a passo 
conforme disposto na Resolução 
do Confea 1.029, de 2010.

Convênio Sistema Confea/Crea e Mútua e ABNT

Direito Autoral
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No Jubileu de Rubi da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea 

faz questão de lembrar a importância de garantir qualidade de vida a todos 

os profissionais da área tecnológica.

São mais de 15 benefícios reembolsáveis e sociais exclusivos e extensíveis a 

dependentes, plano de saúde, previdência complementar com taxas 

reduzidas e descontos nas melhores marcas nacionais e regionais.

Para ter acesso a tudo isso, basta associar-se como Sócio Contribuinte.

Mútua-SP: Rua Nestor Pestana, 87 - Sobreloja - Consolação - São Paulo-SP - CEP.: 01.303-010 
Ligue 0800 770 5558
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