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FAÇA SEU EVENTO NO NOSSO 
AUDITÓRIO JOÃO LUIZ BASTOS

SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS
SUPER VISÃO OSASCO DETRANSP

Um ótimo espaço para palestras, apresentações 
e eventos, contando com equipamentos de alta 

qualidade. Associado AEAO tem 50% de desconto!
A parceria entre a Super Visão Automotivas 
e a AEAO concede descontos imperdíveis 

para os associados.

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

Sócios, amigos e parceiros da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO) 
contam com mais uma vantagem! Além dos 
serviços e benefícios oferecidos pela AEAO, os 
associados podem jogar futebol gratuitamente 
no Campo do CSU de Osasco.

Os jogos acontecem todas às segundas-fei-

ras, às 19h30, no Campo do CSU de Osasco, que 
f ica na Rua Diogo Benites, 483, Vila Osasco.

Inscreva-se e participe!
Para mais informações, ligue para o telefo-

ne (11) 3682-5162, ou envie uma mensagem no 
WhatsApp (11) 98676-6457.

Venha fazer parte da nossa seleção 
e jogue futebol conosco no CSU 
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Confi ra o horário especial de 
atendimento desta sexta-feira, 

02 de dezembro, em função do jogo 
do Brasil na Copa do Mundo!
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ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE OSASCO

Inauguração do Auditório 
Eng. João Luiz Bastos, na AEAO

Profissionais participam do Curso Engenharia 
de Avaliações de Imóveis Urbanos
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Na sexta-feira, 28 de outubro, foi 
inaugurado na sede da AEAO o Audi-
tório Eng. João Luiz Bastos. O evento 
contou com a presença da diretoria da 
AEAO, autoridades locais, sócios, par-
ceiros e representantes do Crea-SP.

O espaço conta com 174 lugares, 
com estrutura para receber palestras, 
eventos, homenagens e apresenta-
ções e poderá ser utilizado tanto pela 
AEAO como para toda a comunidade 
osasquense.

O nome do auditório, Eng. João Luiz 
Bastos, é uma homenagem ao pro-
fissional, amigo e parceiro da AEAO, 
técnico em Edificações formado pela 
FITO e Eng. Civil Graduado pela FAAP. 
Além de associado, participou ativa-
mente em diversos cargos e manda-
tos na diretoria da AEAO e exerceu sua 

Nos dias 3, 4, 7, 9 e 10 de novembro, 
profissionais da tecnologia e constru-
ção participaram, na sede da Associa-
ção dos Engenheiros e Arquitetos de 
Osasco – AEAO do curso Engenharia 
de Avaliações de Imóveis Urbanos: Ên-
fase no Tratamento por Fatores.

A atividade contou com carga ho-
rária de 20h e certificado de realização.

O curso abordou:  Aspectos rele-
vantes das Normas de Avaliação de 
Bens ABNT NBR 14653- Partes 1 e 2 e 
Norma para Avaliação de Imóveis Ur-
banos do IBAPE/SP – 2011; Mercado 
Imobiliário e sua Segmentação; Tipos 
de Valor; Conceitos; Panorama do tra-
balho de avaliação e suas etapas: Ati-
vidades preliminares; Documentação, 
Legislação, Vistoria; e muito mais!

A AEAO agradece a participação de 
todos em mais uma importante ativi-
dade!

Mensalmente, a AEAO promove 
atividades de capacitação e atualiza-
ção. Acompanhe nosso site (www.aea-
osasco.org.br) e nossas redes sociais (@
aeaosasco) e fique sempre por dentro.

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

profissão até 2001, ano em que o proje-
to para a sede da AEAO foi aprovado e 
quando infelizmente acabou nos dei-
xando.

Fundada há 47 anos, a AEAO ofe-
rece atendimento aos engenheiros e 
arquitetos da cidade, cerca de 4.500, e 
tem buscado identificar e atender aos 
anseios e necessidades desses profis-
sionais que são essenciais para o de-
senvolvimento da sociedade.
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O Crea-SP Jovem é 
um encontro que reú-
ne jovens prof issionais 
e estudantes das áreas 
de engenharia, agro-
nomia e geociências 
de todo o estado de 
São Paulo, que já́ faz 
parte do calendário do 
prof issional do futuro. 
O evento tradicional-
mente acontece todos 
os anos com o objetivo 
permanente de estrei-
tar as relações do Con-
selho com os estudan-
tes e recém-formados 
da área tecnológica, 
contribuindo na forma-
ção dos futuros prof is-
sionais que é uma ex-
celente oportunidade 
para que estes jovens 
possam trocar experi-
ências, ampliar conhe-
cimento e entrar em 
contato com as ten-
dências do mercado.

Trajetória CREA 
JOVEM 
Em 2006, por meio 

da Decisão Plenária nº 
265, o Conselho paulis-
ta cria a Comissão Es-
pecial Crea-SP Júnior, 
para estudar a viabili-
dade de implantação 
desse órgão na conf i-
guração de Comissão 
Permanente, atenden-
do a recomendação do 
então Conselho Fede-
ral de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia 
– Confea. O objetivo do 
chamado Crea Júnior 
seria o de aproximar do 
Sistema Confea/Crea 
os recém-egressos dos 
cursos técnicos e su-

periores da área tec-
nológica, bem como os 
jovens prof issionais já 
em atuação no merca-
do de trabalho. A pro-
posta inicial idealizava 
que, logo no início de 
carreira, os prof issio-
nais pudessem come-
çar a se familiarizar 
com a legislação que 
regulamenta o exercí-
cio de suas atividades 
e se conscientizar so-
bre a importância da 
f iscalização que repri-
me leigos e maus pro-
f issionais, o registro 
prof issional, a emissão 
da Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica 
(ART), a observância 
do Código de Ética e a 
participação efetiva na 
política classista, que 
visa ao aprimoramen-
to das Engenharias e 
demais prof issões do 
Sistema. 

Em Sessão Plená-
ria de 2 de outubro de 
2008 o Crea-SP alterou 
a denominação da Co-

missão Especial Crea-
-SP Júnior para Comis-
são Especial Crea-SP 
Jovem, “uma vez que 
a expressão jovem me-
lhor representa o con-
junto de estudantes e 
prof issionais recém-
-formados do Sistema 
Confea/Crea”.

2010 Neste ano a 
Comissão Especial 
Crea-SP Jovem lançou 
seu website, hospeda-
do no Portal Crea-SP; 
implementou sistema 
de cadastramento on-
line, começando com 
3.000 usuários cadas-
trados, todos estudan-
tes e recém-formados; 
deflagrou campanha 
de criação de depar-
tamentos jovens em 
Entidades de Classe; 
realizou palestras para 
cerca de 8.000 alu-
nos; distribuiu mais 
de 4.000 folhetos com 
informações sobre a 
Comissão; e organizou 
o 1º Encontro Estadu-

al Crea-SP Jovem, re-
alizado em agosto, no 
Centro de Convenções 
Rebouças, em São 
Paulo, reunindo prof is-
sionais com até 35 anos 
de idade. Na ocasião a 
Comissão assinou pro-
tocolos de cooperação 
com Instituições de 
Ensino, como a Veris 
Faculdades, a Unesp 
de São José do Rio 
Preto e as Faculdades 
Adamantina.

2011  O 2º Encontro 
Estadual Crea-SP Jo-
vem foi realizado no dia 
6 de agosto, no recém-
-inaugurado auditório 
do Espaço Técnico-Cul-
tural do Conselho, na 
Av. Angélica, em São 
Paulo. O evento foi con-
duzido por duas jovens 
lideranças do Conselho: 
o então Diretor Admi-
nistrativo, Eng. Telecom. 
Vinicius Marchese Ma-
rinelli, e o Arq. Urb. Le-
andro Bueno Matsuda. 
Segundo eles, “o encon-

O que é o CREA JOVEM?
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tro foi oportuno para 
estabelecer uma rede 
de relacionamentos 
profissionais”. Também 
destacaram o trabalho 
das coordenações re-
gionais, que “colaboram 
para a descentralização 
do Crea Jovem, orien-
tando os novos profis-
sionais sobre a impor-
tância de entrar bem 
preparado no mercado 
de trabalho”.

Em 2012 a Comissão 
organizou o 3º Encon-
tro Estadual Crea-SP 
Jovem, realizado em 1º 
de setembro, na Sede 
Angélica do Conselho, 
tendo cadastrado e 
incluído em seu ban-
co de dados mais de 
1.800 mil alunos e jo-
vens prof issionais re-
cém-egressos.

2013  Entre outras 
realizações no ano, a 
Comissão promoveu, 
no dia 31 de agosto, 
também na Sede An-
gélica do Crea-SP, o 
4º Encontro Estadual 
Crea-SP Jovem.

2014  as principais 
realizações do Crea-SP 
Jovem foram a parceria 
com a Comissão Per-
manente de Relações 
Públicas do Crea-SP 
(CRP), com a qual reali-
zou palestras para cer-
ca de 1.300 estudantes 
de cursos de Engenha-
ria, e a organização do 
5º Encontro Estadual 
Crea-SP Jovem, reali-
zado em 30 de agosto, 
na Sede Angélica do 
Crea-SP, com mais de 

200 participantes.

2015 - A Comissão 
Permanente Crea-SP 
Jovem trabalhou na 
elaboração de seu Re-
gimento Interno e no 
Regulamento Eleito-
ral, buscando atender 
a demanda por maior 
participação e inclusão 
de estudantes no pro-
grama, e realizou o seu 
6º Encontro Estadual, 
no dia 29 de agosto, 
com cerca de 150 par-
ticipantes.

2016 em 2016 a Co-
missão Permanente 
Crea-SP Jovem f ina-
lizou o Regulamento 
do Crea-SP Jovem e o 
Regulamento Eleitoral 
e organizou o 7º En-
contro Estadual Crea-
-SP Jovem, realizado 
no dia 17 de setembro, 
com mais de 200 parti-
cipantes.

2017 em parceria 
com a Presidência do 
Crea-SP e com a Co-
ordenação Nacional 

Crea-Jr, promoveu si-
multaneamente o seu 
8º Encontro Estadual 
e o 3º Encontro Na-
cional Crea-Jr, ambos 
realizados nos dias 15 
e 16 de julho, na Sede 
Angélica do Crea-SP. 
Participaram do even-
to cerca de 400 alunos 
e professores de uni-
versidades do estado 
de São Paulo que ofe-
recem cursos abrangi-
dos pelo Sistema Con-
fea/Crea.

2018  9º Encontro 
Estadual consecuti-
vo. O tema escolhido 
para este ano foi Tec-
nologias Inteligentes, 
visando a colaborar na 
preparação de estu-
dantes da área tecno-
lógica e jovens prof is-
sionais para o ingresso 
no mercado de traba-
lho conectados à era 
digital e dispostos a 
absorver os conceitos 
da Indústria 4.0 para 
empreender sua im-
plantação já em início 

de carreira. 

2019 - Comissão 
Permanente Crea-SP 
Jovem realizou seu 
décimo encontro es-
tadual consecutivo. O 
tema escolhido para 
este ano foi “Engenha-
ria 4.0: O Prof issional 
do Futuro”, considera-
da a necessidade de 
ajudar a preparar esses 
jovens para o ingresso 
no mercado de traba-
lho já conectados à era 
digital e dispostos a 
absorver os conceitos 
da Indústria 4.0 para 
empreender desde o 
início da carreira.

2020 5 de dezem-
bro, aconteceu o XI 
Encontro Estadual 
Crea-SP Jovem, inicia-
tiva do Crea-SP para 
aproximar jovens pro-
f issionais, estudantes 
e recém-formados de 
cursos de graduação 
da área tecnológica do 
seu sistema prof issio-
nal, incentivando-os a 
exercer suas atividades 
com ética e respon-
sabilidade. O encon-
tro teve oito horas de 
programação transmi-
tidas no canal do You-
Tube a partir da Sede 
Angélica do Conselho, 
em um evento 100% 
online e gratuito, com 
a participação de uma 
plateia presencial pre-
viamente inscrita. Após 
a abertura, o presiden-
te do Crea-SP fez uma 
apresentação sobre 
serviços e resultados 
do Conselho e falou da 
importância do jovem 
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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

prof issional para as 
mudanças propostas. 
“ Se quisermos mudar 
o Conselho é necessá-
rio abrir as portas para 
vocês, de verdade, tra-
zê-los para o centro 
dessa transformação”, 
f risou. Na avaliação do 
presidente, para que a 
transformação aconte-
ça, além da tecnologia, 
é fundamental a mu-
dança de mentalidade, 
de cultura das pessoas. 
“Devemos cultivar um 
sentimento de desa-
f ios, de assumir possí-
veis riscos na busca de 

soluções mais ágeis e 
ef icientes”, disse.

2022 O XIII Encon-
tro Estadual Crea-SP 
Jovem foi realizado no 
dia 29 de outubro na 
Sede Angélica do Con-
selho e a edição desta-
cou o empreendedo-
rismo e a inovação na 
área tecnológica com 
palestras voltadas a 
todos os prof issionais 
do Sistema Confea/
Crea, A coordenadora 
da comissão, Eng. Ma-
rília Gregolin Costa de 
Castro, reforçou a im-

portância da iniciativa 
que possibilita uma 
aproximação maior 
com os estudantes, 
recém-formados e 
jovens prof issionais. 
“Queremos que vocês 
vejam o Crea Jovem 
como mais um canal 
de comunicação com 
o Conselho”, disse.

O XIII Encontro Cre-
a-SP Jovem lançou luz 
sobre a importância 
da área tecnológica 
para a construção de 
cidades mais inteli-
gentes. Com um olhar 
para a inovação e o 

empreendedorismo, a 
programação do even-
to reuniu especialistas 
de diversas áreas para 
demonstrar o amplo 
campo de atuação 
para as prof issões das 
Engenharias, Agro-
nomia e Geociências.  
Af inal, o que é uma 
cidade inteligente? “A 
tecnologia é um meio 
para solucionar os de-
saf ios urbanos, mas a 
cidade inteligente é 
aquela que consegue 
responder aos anseios 
dos seus cidadãos”, 
af irmou Marchese.


