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A parceria entre a AEAO e a UNEED 
garante 25% de desconto em todos os 

cursos para associados e colaboradores!

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

AEAO inaugura novo auditório em 
sua sede nesta sexta-feira, 28

Na próxima sexta-fei-
ra, 28 de outubro, às 19h, 
a Associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos de 
Osasco (AEAO) vai inau-
gurar o Auditório Eng. 
João Luiz Bastos, em sua 
sede, construído para 
atender os prof issionais 
de tecnologia e outros se-
tores da cidade.

A inauguração faz par-
te dos principais projetos 
da gestão do presidente, 
Leandro Azeredo Foga-
ça, para este ano. “Com 
o novo espaço, consegui-
mos ampliar o leque de 
benefícios já oferecidos 
para os nossos associa-
dos, além de servir para 
toda a sociedade que pre-
cise de um espaço estru-
turado e amplo para seus 
eventos”, explica Fogaça. 
Confira a matéria com-
pleta na página 3.



Mais uma grande conquista: Nosso auditório 
Nesta sexta-feira, 28, uma das principais 

metas da nossa gestão, desde a inauguração 
da nossa sede, será realizada: a inauguração 
de nosso auditório Eng. João Luíz Bastos. Um 
avanço que foi possível graças ao esforço acu-
mulado de 47 anos história de todos os presi-
dentes e diretores que passaram pela nossa 
AEAO.

A conclusão desse auditório, ressalta ain-
da mais os motivos pelos quais existimos, que 
é lutar pelos profi ssionais do nosso setor, ge-
rando oportunidades, capacitando, aperfeiço-
ando e proporcionando crescimento profi s-
sional.

O espaço será um dos melhores espaços 
da cidade para palestras, apresentações e 
eventos da própria AEAO, e da comunidade 
de Osasco, para quem também fi cará dispo-
nível para locação.

Seu nome homenageia o Eng. João Luiz 
Bastos. Nosso grande amigo e parceiro, que 

fez parte de tantos mandatos e participou tão 
ativamente da nossa associação e que se foi 
em 2001, ano em que o projeto dessa nossa 
sede foi aprovado. 

O eng. João Luiz, associou-se à AEAO em 
1985 e participou ativamente como associado 
e diretor em diversos mandatos, sendo inclu-
sive vice-presidente nas gestões 1986 a 1988 e 
1998 a 2000. Estava Conselheiro Consultivo no 
mandato de 2000 a 2002, quando seu manda-
to foi interrompido pelo seu falecimento.

Como ocorre a vários amigos que já nos 
deixaram, a trajetória de vida do Engenheiro 
João Luiz é símbolo da dedicação incansável 
à nossa causa e à nossa entidade.

Por isso aproveito para deixar registrado 
meu agradecimento à nossa diretoria, cujo 
apoio e confi ança têm nos ajudado a cami-
nhar a passos largos na modernização da 
nossa sede e máximo aproveitamento desse 
espaço em benefício dos profi ssionais da tec-
nologia.
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Na próxima sexta-feira, 28 de 
outubro, às 19h, a Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Osas-
co (AEAO) vai inaugurar o Auditório 
Eng. João Luiz Bastos, em sua sede, 
construído para atender os profi s-
sionais de tecnologia e outros seto-
res da cidade.

A inauguração faz parte dos 
principais projetos da gestão do 
presidente, Leandro Azeredo Foga-
ça, para este ano. “Com o novo es-
paço, conseguimos ampliar o leque 
de benefícios já oferecidos para os 
nossos associados, além de servir 
para toda a sociedade que precise 
de um espaço estruturado e amplo 
para seus eventos”, explica Fogaça.

O nome do auditório, Eng. João 
Luiz Bastos, é uma homenagem ao 
profi ssional, amigo e parceiro da 
AEAO, técnico em Edifi cações for-
mado pela FITO e Eng. Civil Gradu-
ado pela FAAP. Além de associado, 
participou ativamente em diversos 
cargos e mandatos na diretoria da 
AEAO e exerceu sua profi ssão até 
2001, ano em que o projeto para a 
sede da AEAO foi aprovado e quan-
do infelizmente acabou nos deixan-
do.

A nova estrutura, localizada na 
Rua Alexandre Baptistone, 555 – 
KM18, em Osasco, conta com ca-
pacidade máxima de 174 lugares e 
uma moderna estrutura para apre-
sentações audiovisuais. É um dos 
melhores espaços da cidade para 
palestras, apresentações e eventos 
da própria AEAO, e da comunidade 
de Osasco, para quem também fi -
cará disponível para locação.

Para participar desse momen-
to especial, confi rme sua presença 
através do telefone (11) 3682-5162, 
Whatsapp (11) 98676-6457 ou e-mail 
aeao@aeaosasco.org.br.

Fundada há 47 anos, a AEAO ofe-
rece atendimento aos engenheiros 
e arquitetos da cidade, cerca de 
4.500, e tem buscado identifi car e 
atender aos anseios e necessidades 
desses profi ssionais que são essen-
ciais para o desenvolvimento da so-
ciedade.
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Inscreva-se para o curso – Engenharia de Avaliações de 
Imóveis Urbanos: Ênfase no Tratamento por Fatores

Nos dias 3, 4, 7, 9 e 10 de 
novembro, das 18h30 às 
22h30, a Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos 
de Osasco – AEAO realiza, 
em sua sede, o curso En-
genharia de Avaliações de 
Imóveis Urbanos: Ênfase 

no Tratamento por Fato-
res.
A atividade conta com 

carga horária de 20h e 
certifi cado de realização.
A inscrição é gratuita e o 

investimento é UMA CES-
TA BÁSICA.

Conteúdo programático básico
a) Introdução à Engenharia de Avaliações
• Aspectos relevantes das Normas de Avaliação de Bens 
ABNT NBR 14653- Partes 1 e 2 e Norma para Avaliação 
de Imóveis Urbanos do IBAPE/SP – 2011
• Mercado Imobiliário e sua Segmentação;
• Tipos de Valor.
b) Conceitos
c) Panorama do trabalho de avaliação e suas etapas:
• Atividades preliminares;
• Conhecimento do bem – Documentação, Legislação, 
Vistoria;
• Pesquisa de preços – Coleta e seleção de elementos,
• Tratamento dos dados de mercado, Fatores de homo-
geneização, Validação do tratamento, Saneamento.
d) Metodologias aplicáveis na Avaliação de Imóveis 
Urbanos segundo a Norma para Avaliação de Imóveis 
Urbanos do IBAPE/SP – 2011 e ABNT 14.653 – Avaliação 
de Bens, partes 1 e 2:
• Método Comparativo Direto de Dados de Mercado 
-Tratamento por Fatores: Avaliação de terrenos pela 
técnica de Tratamento por fatores – Homogeneização 
dos dados, com fatores aplicáveis na região metropoli-
tana de São Paulo (conforme Norma para Avaliação de 
Imóveis Urbanos do IBAPE/SP – 2011)
• Método Comparativo Direto de Dados de Mercado 
-Tratamento por Fatores: Avaliação de terrenos pela 
técnica de Tratamento por fatores – Homogeneização 
dos dados, com dedução e validação de Fatores.
• Método da Quantifi cação de Custo;
• Aplicação do Método Evolutivo na avaliação de terre-
nos com benfeitorias urbanas, com foco no Estudo de 
Valores de Edifi cações de Imóveis Urbanos do IBAPE/
SP (VEIU, 2019).
e) Laudo de Avaliação
• Enquadramento de Laudos de Avaliação nos Graus de 
Fundamentação e de Precisão, em conformidade com 
as exigências da ABNT NBR 14653- 2 e IBAPE/SP;
• Exemplo de laudo.

Professores:
Arquiteta Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira e Engenheiro Civil Gustavo 
Bortoleto Martins
Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira é arquiteta e urbanista formada pela 
PUC Campinas, Mestra em Engenharia Civil e Urbana pela POLI USP, certifi -
cada AAA em Engenharia de Avaliações pelo IBAPE NACIONAL. Presidente 
do IBAPE/SP- Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de 
São Paulo, gestão 2009-2011. Integrante da Comissão de Estudos da ABNT 
no processo de revisão das Normas de Avaliações de Bens. Professora con-
vidada em cursos de extensão universitária na disciplina “Inferência Estatís-
tica Aplicada Engenharia de Avaliações de Imóveis” em cursos de Pós-Gra-
duação Lato Sensu em Perícias de Engenharia e Avaliações na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e em cursos proporcionados pelos IBAPE’s estadu-
ais. Sócia fundadora da empresa PLANA ARQUITETURA E URBANISMO. Atua 
como consultora avaliadora e assistente técnica em processos judiciais de 

desapropriação, renovatórias e revisionais de aluguel; com vasto currículo 
em avaliações judiciais e extrajudiciais. Coautora do capítulo “Métodos Cien-
tífi cos e a Engenharia de Avaliações (com ênfase em inferência estatística)” 
do Livro – Engenharia de Avaliações publicado pelo IBAPE/SP, 1ª e 2ª edições.
Gustavo Bortoleto Martins é engenheiro civil formado pela Fundação Muni-
cipal de Engenharia de Piracicaba – FUMEP/EEP, especialista em Avaliações 
e Perícias de Engenharia pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada 
– INBEC/UNIP e pós-graduando em Data Science e Analytics pela Universi-
dade de São Paulo – USP/ESALQ. 6 Atua como Perito Judicial nomeado por 
juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP e pelo Ministério Público 
de São Paulo – MPSP, atuando também em trabalhos extrajudiciais. Diretor 
do IBAPE/SP- Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de 
São Paulo, gestão 2022-2023, tendo atuado como Vice Coordenador da Câ-
mara de Avaliações no biênio 2018/2019 e 2020 e como seu Coordenador no 
ano de 2021.

A sede da AEAO fica localizada à R
ua Alexandre Baptistone, nº555, KM 18.

Para outras informações o 
WhatsApp é (11) 98676-6457.

INSCREVA-SE JÁ



Confi ra a palestra sobre Impermeabilização
Desempenho e Durabilidade que 

aconteceu na AEAO

AEAO marca presença na 77ª SOEA Semana 
ofi cial da Engenharia e da Agronomia

No dia 29 de setembro, foi 
realizada na Sede da AEAO 
a palestra sobre Imperme-
abilização – Desempenho e 
Durabilidade, apresentada 
pelo Engenheiro Civil, Flávio 
Camargo Martins.

O Engº Civil Flávio de Ca-
margo Martins é especialis-
ta em Impermeabilização e 
Concreto e Gerente Técnico 
de Produtos da MC-Bau-
chemie, pós graduado em 
Marketing. Atuação por mais 
de 20 anos em empresas de 
patologia, execução e forne-

Representantes da As-
sociação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Osasco – AEAO 
marcaram presença na Se-
mana Ofi cial da Engenharia e 
da Agronomia – SOEA que é o 
maior evento nacional da área 
tecnológica. Estiveram no 
SOEA o presidente da AEAO, 
Leandro Azeredo Fogaça; o 
vice presidente, Paulo Fiorita; 
o diretor de comunicações da 
AEAO, Robson Brozeghini; o 
tesoureiro da AEAO, Claudio 
Jacinto e o Conselheiro do 
Crea e Engenheiro Eletricista, 
Joaquim Neto

O encontro é Realizado 
desde 1940, o Sistema Con-
fea/Crea, em parceria com a 
Mútua. O evento que reúne 

milhares de participantes 
dos quatro cantos do país, 
que debatem temas direta-
mente ligados ao desenvolvi-
mento e à infraestrutura bra-
sileira. Em 2022, a 77ª edição 
da SOEA será realizada de 4 
a 6 de outubro, de forma hí-
brida: em Goiânia/GO e por 
uma plataforma digital.

O tema deste ano é: Tec-
nologia, Sustentabilidade 
e Responsabilidade Social 
para o Desenvolvimento Na-
cional. Uma excelente opor-
tunidade para demonstrar 
as evoluções da área tecno-
lógica, dos profi ssionais e da 
representação profi ssional 
do Sistema. Reconhecida 
por sua importância na con-

Conheça nossos canais de comunicação!  

Também estamos nas redes sociais! Acompanhe as nossas atividades, novidades do 
setor e muito mais através da nossa página no Facebook, Instagram e Linkedin. 

PARCEIROS:

Para melhor atender os profissionais da tecnologia, 
ampliamos nossos canais de comunicação.

http://bit.ly/aeaosasco instagram.com/aeaosasco facebook.com/aeaosasco
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tribuição para a evolução da 
área tecnológica nacional 
mais uma vez a engenharia, 
a agronomia e as geociên-

cias estarão comprometidas 
em debater e propor as me-
lhores soluções para o futuro 
do Brasil.

cedores de químicos para 
construção. Gerente Técni-
co de Produtos da MC-Bau-
chemie, professor da pós-
-graduação na Universidade 

Mackenzie e Instituto IDD, 
coordenador e secretário de 
normas técnicas da ABNT.

A atividade foi realizada 
na sede da AEAO que é lo-

calizada na Rua Alexandre 
Baptistone, nº555, KM 18, em 
Osasco.

A AEAO agradece a par-
ticipação de todos em mais 
uma importante atividade!

Mensalmente, a AEAO 
promove atividades de capa-
citação e atualização. Acom-
panhe nosso site (www.aea-
osasco.org.br) e nossas redes 
sociais (@aeaosasco) e fi que 
sempre por dentro.

Para mais informações o 
WhatsApp é (11) 98676-6457.


