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CREA-SP RETOMOU 

ATENDIMENTO PRESENCIAL

ELEIÇÃO DA UALP
A União das Associações do Litoral Paulista- 

UALP realizou a assembleia para eleição da 

diretoria gestão 2021 à 2022, a mesma ocorreu 

em meados do mês de maio e teve pelo segundo 

ano consecutivo em virtude a pandemia pelo 

novo Coronavirus a modalidade on-line. 

VISITA DO DIRETOR GERAL DA MUTUA-SP 

Presidente da Associação  dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira 

Eng. °Civil e Segurança do Trabalho Roberto Costa Cunha, Diretor Geral da 

MUTUA-SP  Eng.° Eletricista Renato Archanjo de Castro e Gerente GRE4 

Eng.° Civil e eg. do Trabalho Kledson Cézar dos Santos Turra .

Foto cedida por: Inspetor Especial do 

CREA-SP pela AEA VR Eng.° 

Agrônomo da Prefeitura da Barra do 

Turvo Mario Cavallari Neto

PÁGINA 12

CULTURA DA PITAYA

Professor Dr.º  Dejalmo Nolasco 

Prestes e Diretor Técnico – APPIBRAS, 

Inspetor Especial do CREA-SP pela 

A E A V R  E n g . º  A g r ô n o m o  d a 

Prefeitura da Barra do Turvo Mário 

Cavallari Neto
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Presidente da AEA VR 
Eng.º Civil e Seg. 
do Trabalho - 
Roberto Costa Cunha.

Eleições da AEAVR

No dia 09 de abril a Associação dos Engenheiros e Arquitetos 

do Vale do Ribeira- AEA VR - que publicou em jornal físico “Noti-

cias do Vale”, o Edital de convocação para a eleição da diretoria 

da entidade informando as datas para apresentar nova chapa 

tal como a data a ocorrer da eleição, assim como publicado em 

jornal, foi exposto o edital no portão de entrada da entidade, 

assim como encaminhado por e-mail e no site da entidade.

Ao chegar o dia 26 do mês de abril, pela primeira vez AEA VR 

realizou suas eleições em formato totalmente virtual, por causa 

da pandemia pelo Novo Coronavírus, a eleição sofreu algumas 

inovações sendo esta realizada pela plataforma zoom, onde 

contou com profissionais na primeira e segunda chamada, no 

qual tomaram posse novos diretores, sendo eles:

Diretor Presidente: Eng.º Civil e Seg. do Trabalho 

Roberto Costa Cunha 

Diretor Vice-Presidente: Engenheiro Eletricista 

Cleber de Paula Pires

1º Tesoureiro: Técnico em mineração Rafael Silva 

2ª Tesoureira: Eng.ª Civil Cristina Lucas 

1º Secretário: Engenheiro Civil Denis Guimarães 

2ª Secretária: Engenheira Civil Sandra Luri Utsonomia Amaya 

Coordenador da área Civil: Eng.º Civil Carlos Alberto Puzzi

Coordenador da área Agronômica: Felipe Ágabio Brisola de 

Oliveira 

Coordenadora da área da Arquitetura: Arquiteta e Urbanista 

Lina Harumi Shimizu

Coordenador da área Tecnológica: Tecnóloga em Meio Ambien-

te Daniela Cristina Batista

Coordenador da área Técnica: Técnico em Mineração 

Giulliano Giovanni Novi 

Coordenador da área Social e Esportivo- Engenheiro Ambiental 

e Seg. do Trabalho Marcelo Barbosa

Coordenador da área Industrial: Tecnólogo 

Antônio de Lima Filho   

1º Conselho Fiscal: Engenheiro Civil Sergio Ricardo Muniz 

2º Conselho Fiscal: Engenheiro Civil e Eng.º Seg. do Trabalho 

Marcos Serinolli

3º Conselho Fiscal: Engenheiro Agrônomo

Eduardo Jun Fuzitani

Suplente do conselho fiscal: Engenheiro Agrônomo 

Fabiano Milton de Souza

Os diretores, coordenadores e conselheiros disporão de uma 

gestão de um período de 4 anos, estando eles engajados com 

as atividades da entidade, visando a valorização profissional 

dos profissionais associados e demais profissionais da região, 

os mesmos convidam vocês profissionais e estudantes a serem 

nossos parceiros nessa empreitada.

 Juntos somos mais fortes!

A nossa Engenharia no traz a Inteligência artificial 

Visto que quando o Netflix, o Youtube ou o Spotify 

recomendam filmes de ação, séries de suspense, 

vídeos de culinária ou um determinado estilo de músi-

ca, estão sendo usadas técnicas de inteligência artifi-

cial. Isso porque existe através da Engenharia  uma 

ferramenta que analisa seu comportamento e seus 

interesses gerando um padrão com as informações 

dos tipos de conteúdo a que você normalmente 

assiste. 

Coletar e analisar grandes volumes de dados varia-

dos em altíssima velocidade: essa é a grande inova-

ção. 

Deixa visto que a área Tecnológica está à frente de 

um futuro cheio de surpresas e que tudo isto só é pos-

sível por causa dos cientistas da área de Engenharia 

e suas tecnologias.

Desejo a todos nossos Associados um semestre de 

muito sucesso e aproveitem as oportunidades trazi-

das pela Associação dos Engenheiros e arquitetos 

do Vale do Ribeira através de sua Diretoria e Conse-

lheiros, para sua reciclagem e aprimoramentos,  atra-

vés de parcerias com nosso Conselho de Classe.

Vejo um panorama em que estamos em 

movimento para sermos mais inovadores 

com novas tecnologias que trazem resultados 

mais eficazes.
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Os atendimentos presenciais nas unidades do Crea-SP foram 

retomados no últ imo dia 7 de junho, apenas para 

agendamentos e seguindo todos os protocolos de segurança. 

Na nossa jurisdição, as solicitações de protocolos que 

necessitam de atendimento presencial podem também ser 

enviadas para o e-mail da Unidade de Atendimento 

(ugi.registro@creasp.org.br), sempre acompanhadas de 

requerimento e cópia digitalizada dos documentos obrigatórios, 

conforme o serviço escolhido (ver relação de documentos na 

aba de Profissional ou Empresa no portal do Crea-SP 

https://www.creasp.org.br). As solicitações já disponibilizadas 

em meio eletrônico pelo CreaNET continuam disponíveis (Novo 

registro, Certidão de Acervo Técnico, Certidões, Anuidades 

etc.).

Para agendar um atendimento, acesse o portal do Crea-SP 

(https://www.creasp.org.br/) clique em “Agendamento 

Atendimento” e siga com a marcação.
Fonte: Equipe de Comunicação Corporativa e Estratégica / GDEP Crea-SP

Crea-SP intensifica ritmo de fiscalizações 
durante a pandemia e retorno das forças 
tarefas

Mesmo em meio às restrições impostas pela pandemia de 
Covid-19, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo (Crea-SP) acelerou o ritmo das fiscaliza-
ções em 2021. Apenas no primeiro trimestre deste ano foram 
realizadas 54.650 operações, quase a metade do total registra-
do durante o ano passado inteiro, quando ocorreram 110 mil 
ações. A expectativa é chegar às 200 mil operações até o fim 
deste ano. 
O aumento se deve, sobretudo, ao processo de transformação 
digital e às forças-tarefas. Em tempos de distanciamento social 
e restrições de circulação, foi adotado um sistema remoto e 
contínuo de trabalho, com adaptação de ferramentas existentes 
e ênfase em pesquisa, a fim de manter o ritmo das ações dos 
agentes fiscais sem esquecer a importância de seguir os proto-
colos sanitários de segurança. 
A atuação das forças-tarefas direcionadas por critérios específi-
cos também contribuiu para garantir o desempenho. É o caso 
da operação, encabeçada pelo Crea-SP, para combater a 
venda ilegal de serviços e documentos de Engenharia na inter-
net. No total, foram retirados cerca de 600 links de anúncios em 
sites e redes sociais, como Mercado Livre, Google, OLX, Face-
book e Instagram. 
A medida serviu de alerta e tornou-se exemplo para o Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), que firmou Acor-
do de Cooperação Técnica com o Mercado Livre, criando canal 
direto de denúncias para facilitar a remoção de anúncios que 
comercializem serviços irregulares. 

Otimizar a fiscalização utilizando a tecnologia é reflexo da 
transformação digital em andamento na atual gestão, diz o pre-
sidente do Crea-SP, Engenheiro Vinicius Marchese. “São 
mudanças graduais e culturais, mas já sentimos os efeitos. 

De 2015 para 2019, tivemos um incremento de 500% nas ações 
de fiscalização. Com a pandemia, aceleramos o processo de 
transformação digital, recorrendo aos recursos tecnológicos 
disponíveis para fiscalização remota.”
Com a contratação recente de 15 novos profissionais, o Crea-
SP passou a contar com 131 agentes fiscais distribuídos em 12 
Regionais e retornou também com as forças tarefas presencia-
is. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 
de São Paulo (Crea-SP) concentrou os esforços de fiscalização 
do exercício profissional, no início de junho, na realização de 
forças-tarefas em 20 municípios, na região de Campinas, que 
totalizaram 569 ações de fiscalização, gerando 116 notifica-
ções e 18 autos de infração. Entre as principais infrações cons-
tam empresas sem registro no Crea-SP e sem profissional 
habilitado para responder pelas atividades técnicas. Além dis-
so, os agentes fiscais também apuraram denúncias recebidas 
pelos canais oficiais.
Já entre os dias 21 e 25 de junho, o Crea-SP efetivou 206 ações 
de fiscalização, durante a Operação Inverno, nos municípios de 
Campos do Jordão, Cunha, Santo Antônio do Pinhal e São 
Bento do Sapucaí. Já fazendo parte do calendário anual de 
fiscalização, a Operação Inverno passou pelas cidades que 
recebem o Circuito do Festival de Inverno. Considerado um dos 
principais eventos culturais do estado de São Paulo, o festival 
movimenta a região com a chegada de turistas. As ações gera-
ram 90 notificações.
A principal irregularidade encontrada também foi a falta de 
registro das empresas no Crea-SP.
De 28 de junho a 2 de julho, o Crea-SP promoveu forças-tarefas 
em 19 municípios do Estado para fiscalizar o exercício profissi-
onal. As regiões de São José do Rio Preto, Limeira e o Grande 
ABC foram fiscalizadas pelo Conselho, onde foram registradas 
562 ações de fiscalização. 
No grande ABC a fiscalização foi focada nos Postos de Com-
bustíveis.
Finalizando, de 14 a 16 de julho, no litoral sul, São Vicente foi 
alvo de uma força tarefa conjunta com a Prefeitura Municipal. 
Ao todo foram visitadas mais de 100 obras, englobando deman-
das oriundas da CAF (Comissão Auxiliar de Fiscalização), de 
processos do Ministério Público e também da ouvidoria da Pre-
feitura Municipal de São Vicente.

Equipe na força tarefa 2021 do Crea-SP.

CREA-SP RETOMOU ATENDIMENTO PRESENCIAL
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Doação de roupas e cobertores 

No mês de Junho a Associação dos Engenheiros e Arquitetos 

do Vale do Ribeira tradicionalmente realizou a campanha do 

agasalho, por ainda estarmos em meio a pandemia do novo 

Coronavirus  foi uma ação isolada da tradicional festa junina 

que acontecia todos os anos para arrecadação de agasalhos e 

confraternização com os profissionais associados. 

No dia 18 de agosto a entidade encerrou a campanha e realizou 

as doações de roupas (calças, camisas, casacos), cobertores e 

sapatos para o Centro Espirita Bezerra de Menezes da cidade 

de Registro, a retirada foi realizada pelo colaborador Adminis-

trativo Valdimir Moreira que agradeceu a entidade pela doação.   

O presidente da entidade Eng.º Roberto Costa agradeceu a 

todos que puderam colaborar com a campanha. 

Valdimir Moreira Administrativo do Centro Espirita Bezerra de Menezes e 
Jaqueline de Souza Novaes Adminstrativo da AEA VR

Palestra: Controle de qualidade de alimentos 

como ferramenta de auxílio ao controle da 

pandemia do Coronavírus.

A  Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira 

– AEA VR tem a honra em comunicar a todos nossos Associa-

dos e parceiros que estamos dando continuidade aos nossos 

cronogramas de palestras e cursos, contanto com o apoio insti-

tucional do CREA-SP a entidade também conta com parceiros 

empresas e profissionais autônomos. 

Em especial no último dia 27 de Julho de 2021 a entidade pode 

oferecer em parceria com a Engenheira de Alimentos Vice-

Presidente da ABEA-SP e Perita Técnica Renata Faraco 

Fantaccini e a convidada Engenheira de Alimentos 

Especialista em Segurança de Alimentos e Diretora 

Administrativa da ABEA-SP Sulamita Bilezikdjian  e 

Engenheira de Alimentos Vice Presidente da ABEA-SP e Perita 

Técnica Renata Faraco Fantaccini a palestra “Controle de 

qualidade de alimentos como ferramenta de auxílio ao controle 

da pandemia do Coronavirus”, no qual as profissionais falaram 

da importância da higienização dos alimentos, mãos, 

h i g i e n i z a ç ã o  d o s  l o c a i s  d e  m a n u s e i o ,  n o r m a s 

regulamentadoras entre muitos outros pontos importantes 

envolvendo o assunto. 

A palestra contou com a participação de estudantes e 

profissionais de diversas áreas não apenas da engenharia o 

que para a entidade é uma satisfação, a palestra teve sua 

duração  de 1h30 e os participes puderam esclarecer suas 

dúvidas que surgiram ao longo da palestra. 

O presidente Eng.º Civil e Segurança do Trabalho Roberto 

Costa Cunha agradece a todos pela participação e em especial 

as engenheiras Sulamita Bilezikdjian e Renata Faraco 

Fantaccini pela grandiosa palestra e aproveitando o oportuno 

agradece a todos pela participação que é de grande valia. 

Engenheira de Alimentos Vice Presidente 

da ABEA-SP e Perita Técnica Renata 

Faraco Fantaccini e Eng.º de Alimentos - 

Especialista em Segurança de Alimentos 

e Diretora Administrativa da ABEA-SP 

Sulamita Bilezikdjian

Presidente da AEA VR Eng.º Civil e Seg. 

do Trabalho Roberto Costa Cunha, 

Engenheira de Alimentos Vice Presidente 

da ABEA-SP e Perita Técnica Renata 

Faraco Fantaccini e Eng.º de Alimentos - 

Especialista em Segurança de Alimentos 

e Diretora Administrativa da ABEA-SP 

Sulamita Bilezikdjian
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A Crise Hídrica que assola inúmeras regiões do mundo, tem um 

efeito devastador sobre a vida.

Mudanças climáticas estão cada vez mais evidentes neste sécu-

lo, com variações de temperatura, estiagens, enchentes, incên-

dios e catástrofes naturais frequentes. 

Este caos climático, traz na bagagem impactos sistêmicos dano-

sos à vida. E segundo especialistas, essas origens estão muito 

atreladas aos nossos hábitos cotidianos, onde a "Educação 

Ambiental", o descarte e consumo responsável, estão no topo 

desta 'cadeia produtiva'. 

A Água, como principal ativo vital, é a essência e o princípio da 

vida, e passou a ser nosso foco principal, e também  nosso tema 

n⁰ 1 na criação do Hub #MÃOZINHAVERDE �� onde a ÁGUA o 

ODS 06/Agenda2030 se fundamenta.

O RIO RIBEIRA é um dos mais importante Rios do Estado de 

São Paulo, percorrendo 470km desde suas nascentes nos Cam-

pos Gerais do Paraná, até sua foz na Juréia em Iguape SP. 

Formando um corredor único de rara beleza ecológica natural e 

de alto valor sistêmico à vida, irriga e abastece nossa última 

porção continua da nossa Mata Atlântica, cruzando os Estados 

do Paraná e São Paulo com suas águas poderosas, fonte de 

energia e sobrevivência para milhares de espécies que, neste 

momento em que passamos por uma crise hídrica, passa a 

representar uma riqueza sublime, de inigualável valor. 

Por tudo isso, e em favor da preservação do nosso Rio e dessa 

segurança hídrica, com a iniciativa do Sr.º Manuel Chikaoka 

através de uma foto no Ribeira, passado aos representante do 

Mãozinhaverde o Arq. Gilmar de Lima - Ex-Presidente da 

AEAVR no 1987-1989 e 1991-1993, onde trouxe até a Associa-

ção de Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira e foi criado a 

Campanha #SALVEoRIORIBEIRA com sua primeira reunião no 

AEAVR em formato hibrido (pela pladatorma zoom e presenci-

al), que contou com a participação do Presidente da Associação 

dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira-AEA VR- Coor-

denador da UALP Eng.º Civil e Seg. do Trabalho Roberto Costa 

Cunha, Coordenadora da Arquitetura da diretoria da AEA VR – 

Governadora Assistente 2019-2020 do Distrito 4563- Presiden-

te 2010-2011 do Rotary Club de Registro-Ouro  Arquiteta Lina 

Harumi Shimizu, Presidente do Rotary Club de Registro- Ouro 

Tomás Vicente de Oliveira, Coordenadora da Tecnologia da 

Diretoria da AEA VR – Secretária de Desenvolvimento Agrário e 

Meio Ambiente pela Prefeitura do Município de Registro-SP 

Tecnóloga Daniella Cristina Batista, Administrador de Empre-

sas-Gerente Operacional da Companhia de Saneamento Bási-

co do Estado de São Paulo-Sabesp responsável pelo setor na 

cidade de Jacupiranga  Engenheiro Flávio Pedroso Rocha  , 

Proprietário na empresa Smartvale Ambiental Engenheiro Ambi-

ental Vinicius Cavani Iwamura, Empresário do Parque Ecológi-

co Guaricana Marcos Rosa Filho,  Secretário Executivo do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul 

Engenheiro Geólogo Ney Akemaru Ikeda, Representante do 

Mãozinha Verde-Diretor de Projetos e novos negócios na 

empresa IA2- Ex presidente da AEA VR 1987 à 1989 e 1991-

1993  Arquiteto Gilmar de Lima, onde  também ocorreu a parti-

cipação de outros profissionais e representantes de instituições 

em formato on-line, os envolvidos fazem parte de  um movi-

mento coletivo apoiado criado na AEA Vale do Ribeira - Registro 

SP  com apoio do Hub Mãozinha Verde �� (...) dia 11 de junho 

de 2021,  constituído por várias organizações e instituições 

públicas, privadas e signatários  representativos conforme "Ata 

Constituinte", muitos se uniram com interesse comum para 

atuar e juntar esforços conjuntos numa campanha única, e 

desta reunião saiu o Coordenador da Campanha o Sr.º Flavio 

Rocha o qual contará com ações, divulgação, promoção em 

defesa do Rio Ribeira e sua Bacia, em favor do ODS 06 e da 

Agenda2030.

(...) Hub #mãozinhaverde 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente  da 

Prefeitura Municipal de Registro – coordenadora da área de tecnologia 

da diretoria da AEAVR - Tecnóloga em meio ambiente Daniella Cristina 

Batista, Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do 

Vale do Ribeira Engenheiro Civil e Seg. do Trabalho  Roberto Costa 

Cunha,  Empresário do Parque Ecológico Guaricana Marcos Rosa 

Filho, Representante do Mãozinha Verde-Diretor de Projetos e novos 

negócios na empresa IA2 Arquiteto Gilmar de Lima, Administrador de 

Empresas-Gerente Operacional da Companhia de Saneamento Bási-

co do Estado de São Paulo-Sabesp responsável pelo setor na cidade 

de Jacupiranga  Engenheiro Flávio Pedroso Rocha, e o Proprietário na 

empresa Smartvale Ambiental Engenheiro Ambiental Vinicius Cavani 

Iwamura

#Salveorioribeira
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Com sede em Curitiba, foi criado pelos arquitetos urbanistas 

Gilmar de Lima e Bettina Züllig Pansera em 2015, e hoje reúne 

mais de dois mil membros em defesa dos ODS/AGENDA2030. 

Suas ações, como a #SEMANASAM já foram reconhecidas 

pela Lei 15.549/19 sancionada pelo Pref. Rafael Greca, em 

Curitiba. Contando com dezenas de instituições e organizações 

públicas e privadas em defesa da sustentabilidade e a prática 

dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Hub 

Mãozinha Verde foi criado baseado cinco eixos: 

ÁGUA, ENERGIA, INOVAÇÃO, ORGÂNICOS E URBANISMO,

 O "AEIOU DA SUSTENTABILIDADE" que dialogam com os 17 

ODS da AGENDA2030. Tendo o ODS06 como premissa de 

abordagem, a ÁGUA é seu principal foco e suas principais 

ações são pautadas neste tema, se alinhando, portanto, à cam-

panha. 

#Salveorioribeira

Participantes representantes de entidades,  órgãos públicos e empresários

Palestra Técnica da Empresa Tigre em 

parceria com a AEA VR e CREA-SP 

No primeiro semestre a Associação dos Engenheiros e Arquite-

tos do Vale do Ribeira-AEA VR, com o apoio institucional do 

CREA-SP e em parceria com a empresa  Tigre  Tubulações 

representada pelo Engenheiro de Aplicação Renato Yukio Shi-

mokawa, realizou 5 palestras de cunho profissional sendo elas : 

Caixas e Ralos – Esgotos (30/03), Água Fria – Soldável, Roscá-

vel, Registros e Válvulas e PBS (07/04/), Água Fria (CPVC 

PN12) e Água Quente palestra (20/04), Irrigação (18/05), Infra-

estrutura e Saneamento(22/06), todas as palestras foram 

ministradas na plataforma digital pelo google meet por motivo 

de prevenção e de segurança por causa da pandemia pelo 

novo Coronavirus Covid-19.

As palestras Técnicas contou com a participação de Engenhei-

ros de diferentes áreas, técnicos e estudantes das áreas per-

tencentes ao sistema CONFEA-CREA, as palestras foram 

gratuitas e teve sua duração de 1h30 cada, e foi de grande valia 

para atualização das técnicas aplicadas em cada um dos temas 

desenvolvidos, ainda no andamento das palestras foram possí-

veis esclarecimentos de dúvidas sendo todas sanadas da 

melhor forma possível no campo técnico das modalidades.

O Presidente da entidade Eng.º Civil e Seg. do trabalho Roberto 

Costa Cunha agradece a parceria realizada entre a entidade, 

CREA-SP e Tigre, e deixa a entidade de portas abertas para 

novas parcerias, o agradecimento estende-se a todos os profis-

sionais e estudantes que participaram das Lives Técnicas e que 

espera a participação de todos das futuras palestras técnicas 

em formato digital. 

Eng.º de Aplicação Renato Yukio Shimokawa - Palestra tigre
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Crea-SP lança Carteira Profissional Digital

Em mais um passo do seu processo de transformação digital, o 

Crea-SP lançou, em 15/04/2021, a Carteira Profissional Digital. 

A entrega torna mais seguro e prático o documento do profissio-

nal registrado. 

A nova versão tem a mesma autenticidade e substitui a carteira 

física, além de poder ser utilizada como documento de identifi-

cação, dependendo das regras do órgão em que for apresenta-

da.

Para acessar a Carteira Digital, antes de qualquer coisa, se 

certifique de já possuir a carteira física ou que, pelo menos, 

após o registro no Conselho, já tenha apresentado foto e assi-

natura em uma Unidade do Crea-SP, então basta fazer o down-

load da versão atualizada do aplicativo do Crea-SP na Google 

Play Store (Android) ou na App Store (iOS), acessar sua conta 

com CPF e senha do Creanet, no Menu, clique em Carteira Digi-

tal, e pronto, ela irá aparecer na sua tela. 

Toque na parte frontal da carteira para acessar o verso, em que 

está o QR Code. Por meio dele é possível verificar a autenticida-

de de sua Carteira Profissional Digital.

Fonte: Equipe de Comunicação Corporativa e Estratégica / GDEP Crea-SP

Eleição da UALP

A União das Associações do Litoral Paulista- UALP realizou a 

assembleia para eleição da diretoria gestão 2021 à 2022, a 

mesma ocorreu em meados do mês de maio e teve pelo segun-

do ano consecutivo em virtude a pandemia pelo novo Coronavi-

rus a modalidade on-line. 

Sulamita Bilezikdjian - Engª de Alimentos  (Especialista em 

Segurança Alimentar) e Diretora Administrativa da ABEA SP

Em tempos de Covid-19, as perspectivas para a Engenharia de 

Alimentos, passou por muitas interfaces, onde atualmente 

vivemos em um  Volátil, Incerto, Complexo e Mundo V.U.C.A.

Ambíguo, que se encontra em constante modificação. E na 

Engenharia de Alimentos não é diferente.

Em 2020 confirmou tudo o que já ouvia-se falar sobre estas 

mudanças, sobretudo no que se diz respeito ao futuro do 

trabalho e da convívio social/profissional.

Obviamente, após toda essa mudança repentina causada pelo 

novo Coronavírus, protocolos sanitários que garantam a 

segurança alimentar serão cada vez mais solicitados. Enfim, os 

consumidores estão superatentos e contestáveis não só com a 

procedência, mas também com a rastreabilidade e cuidados 

sanitários desde a produção até todo o processo de distribuição 

dos alimentos.

E muito embora os resultados econômicos para a Agropecuária 

sejam positivos, existiram sim inúmeras modificações 

necessárias em distantes aspectos.

Uma coisa é certa: A Covid-19 NÃO é uma DTA (Doença 

Transmitida por Alimentos)!

A UALP é a integração das Associações pertencentes a Baixa-

da Santista e Vale do Ribeira e tem o objetivo de fortalecer a 

classe por meio das Associações, buscando a valorização e 

melhorias para os Profissionais da Engenharia pertencentes ao 

sistema Confea/CREA/Mutua, e seus representantes são os 

Presidentes de Entidades da Baixada Santista e Vale do Ribei-

ra. Para a realização dos trabalhos estão engajados nessa 

empreitada o Presidente da Associação dos Engenheiros e 

Arquitetos do Vale do Ribeira e Coordenador da UALP - Enge-

nheiro Civil e Seg. do Trabalho Roberto Costa Cunha, Coorde-

nador Adjunto Eng.º  Agrônomo Marcelo Kazuo Onuki (AEAC), 

Diretor Administrativo Eng.º Civil  Mario Roberto Bodon Gomes 

( AEAPG); Diretor Financeiro Eng.º  Civil Hilman Edward Kru-

ger (AEAI) , Eng.ª Civil Maria do Carmo Rosalin de Oliveira 

representante do  Litoral Sul (AEAP), Eng.º de Seg. do Traba-

lho e Engenheiro Industrial Mecânica Waldenir Geraldo Ferrei-

ra  representante da Baixada Santista, a Eng.ª Civil e Eng.ª 

Seg. do trabalho  Rita de Cassia Esposito representante do 

Litoral Norte (AEAB) e o Eng.º Industrial-Mecânica Roberto 

Cozza Gestor de Eventos (AEAPG), todos os diretores que 

compõem a UALP estão  em constante busca por melhorias  

para os profissionais. 

A Indústria de Alimentos 
em época de Pandemia.

https://blogdaengenharia.com/faculdade-de-engenharia/
http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/noticias/-/asset_publisher/3WSYdp5mIC2e/content/o-novo-coronavirus-pode-ser-transmitido-por-alimentos-/219201
http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/noticias/-/asset_publisher/3WSYdp5mIC2e/content/o-novo-coronavirus-pode-ser-transmitido-por-alimentos-/219201
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Contudo, as agroindústrias e toda a cadeia produtiva de 

alimentos precisam se adequar às novas práticas higiênico-

sanitárias estabelecidas, a fim de prevenir uma contaminação 

cruzada a partir de alimentos, embalagens ou superfícies que 

tenham tido contato com algum hospedeiro da Covid-19.Até o 

momento não há evidências nenhuma que o Novo Coronavírus 

possa ser transmitido pelo consumo de alimentos. 

A Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, quando 

avaliou esse risco em outras epidemias causadas por vírus da 

família, concluiu que não houve transmissão por alimentos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um OMS, o 

desempenho do novo coronavírus deve ser idêntico aos outros 

tipos da mesma família. 

De tal modo, ele precisa de um hospedeiro - animal ou humano - 

para se multiplicar. Além disso, esse grupo de vírus é sensível 

às temperatura de 70ºC. Sabe-se que transmissão do covid, 

tem ocorrido de pessoa a pessoa, pelo contato próximo com um 

indivíduo infectado ou por contágio indireto, ou seja, por meio de 

superfícies e objetos contaminados, principalmente pela tosse 

e espirro de pessoas infectadas. 

O fato é que o vírus pode continuar por viver  por horas ou vários 

dias, a depender da superfície, da temperatura da umidade do 

ambiente, mas é eliminado pela higienização ou desinfecção. 

Do mesmo modo sendo, uma das estratégias mais importantes 

para evitar a exposição é redobrar os cuidados com a higiene. 

Os cuidados básicos na manipulação de alimentos previnem, 

aliás, uma série de outras doenças.

Princípios básicos de higiene

Nos serviços de alimentação e nos ambientes domésticos, é 

importante observar os princípios básicos de higiene:

Quem prepara os alimentos deve lavar as mãos com 

frequência e, principalmente, depois de: 

Tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz. 

Coçar os olhos ou tocar na boca. 

Preparar alimentos crus, como carne, vegetais e frutas. 

Manusear celular, dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, entre 

outros objetos. 

Ir ao sanitário.

Retornar dos intervalos

Em junho de 2020, os Ministérios da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), da Economia (ME) e da Saúde (MS) 

determinaram em portaria anexa as medidas destinadas à 

prevenção, controle e  mitigação dos riscos de transmissão da 

Covid-19 nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e 

processamento de carnes e derivados destinados ao consumo 

humano e laticínios, entre estas recomendações solicitadas 

pela portaria está o distanciamento mínimo de 1 metro entre os 

funcionários, o uso obrigatório de máscaras de proteção e 

demais EPI's, o acompanhamento de sinais e sintomas de 

Covid-19, alterações nas escalas de trabalho, reforço quanto a 

limpeza e desinfecção dos locais de trabalho e a continuidade e 

reforço no cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (que 

mesmo antes da Covid-19 já eram exigidas).

O Serviço de Inspeção Federal (SIF) também continua 

funcionando normalmente e já emitiu relatórios de atividades 

de inspeção para acompanhar os impactos decorrentes da 

pandemia.

Muita coisa ainda pode mudar. Mas é certo que a segurança 

dos alimentos será uma grande preocupação do mundo inteiro 

após esta pandemia e a engenharia de alimentos está 

absolutamente relacionada ao trabalho exercido pelo 

profissional da área de produção de alimentos.

É fundamental que todas as empresas processadoras de 

Alimentos implantem, sigam e reforcem as Boas Práticas de 

Fabricação para garantir a qualidade e a segurança dos 

alimentos e consequentemente, a saúde e a confiança do 

consumidor.

Tudo isso está nas mãos deste profissional versátil, o 

Engenheiro de Alimentos e  seus colaboradores das diferentes 

indústrias de processamento de alimentos de origem vegetal 

ou animal.

Neste cenário todo, cada  um precisa fazer a sua parte, 

adotando as orientações de forma cuidadosa e especialmente 

com ética, na esperança de que o Mundo V.U.C.A (pós Covid-

19) pode sim e será  um Mundo Melhor.
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Esta casa foi construída com tijolos de 
plástico reciclado em apenas 5 dias
23/11/2018 e Leonardo Borges

O setor de construção civil contribui com mais de 30% das emis-
sões globais de GEE – gases de efeito estufa. O setor não só 
consome mais de 40% de toda energia ofertada globalmente e 
um volume inacreditável de recursos naturais, mas também 
gera uma quantidade ainda maior de resíduos.
Então, qualquer novidade mais sustentável na área da constru-
ção é sempre muito bem-vinda para pensarmos em alternativas 
para proteção do meio ambiente e dar um fim aos nossos resí-
duos.

Pensando neste problema, a empresa colombiana Conceptos 

Plás�cos desenvolveu uma técnica que utiliza a reciclagem de 

plástico para criar blocos de construção. Essa técnica pode ser 
usada para construir residências permanentes e temporárias, 
abrigos, salas de aula, salas comunitárias e outros edifícios.

Imagem: Conceptos Plásticos
A solução transforma os resíduos plásticos em material de cons-
trução, evitando a poluição gerada pelo plástico e retirando-os 
da rota de um aterro ou lixão clandestino ou, de rios, córregos e 
mares.
Mas como funciona a metamorfose de resíduos de plástico em 
blocos de construção?

Os resíduos de vários tipos de plástico são triturados, faz-se 

uma mescla com as porcentagens necessárias de cada um 

deles para as condições do produto final se tornem ideais. Às 

vezes é adicionada borracha na liga. Depois, são fundidos à 

alta temperatura e injetado em um molde para produzir blocos 

de plástico que funcionam como peças de Lego.

Imagem: Conceptos Plásticos
Esse formato prático permite que as comunidades e as famílias 
construam facilmente e de maneira rápida suas próprias casas, 
uma vez que a própria empresa fornece os materiais a serem 
usados e suporte e treinamento para a construção. Além disso, 
o sistema de construção é 30% mais barato que os sistemas 
tradicionais em áreas rurais.
Uma casa para uma única família é construída por quatro pes-
soas, sem experiência em construção e leva apenas cinco dias 
para construí-la. Um abrigo para 14 famílias é montado por 15 
pessoas, sem experiência em construção, em apenas 10 dias.

Conceptos Plásticos
Mas são resistentes? Claro! Os materiais contêm aditivos que 
os tornam resistentes ao fogo e como a estrutura é feita de plás-
tico, é resistente a terremotos.
A proposta simples e inovadora já levou alguns prêmios, entre 
eles o prêmio máximo do . Realizada em Nova The Venture
York, a segunda edição da competição recebeu mais de 2500 
inscritos de todo o mundo.

Com informações:  e Conceptos Plásticos Inova Social

http://conceptosplasticos.com/
http://conceptosplasticos.com/
https://www.chivas.com/pt-br/the-venture
http://conceptosplasticos.com/
http://inovasocial.com.br/empreendedorismo-social/conceptos-plasticos-as-casas-de-plasticos-da-colombia/


VISITA DO DIRETOR GERAL DA 
MÚTUA-SP  

No dia 09 de agosto a Associação dos Engenheiros e Arquitetos 

do Vale do Ribeira recebeu em sua sede a presença ilustre do 

Diretor Geral Eng.º Eletricista Renato Archanjo de Castro da 

MÚTUA-SP onde o mesmo participou de uma reunião com os 

profissionais da Comissão Auxiliar de Fiscalização-CAF e o 

Gerente GRE4 Eng.º Civil e Eng.º Seg. do Trabalho Kledson 

Cézar dos Santos Turra para apresentação da MÚTUA - SP 

Caixa de Assistência dos profissionais do CREA e seus benefí-

cios, a apresentação teve sua duração de 2h pois ocorreu junta-

mente com a nomeação dos inspetores da CAF, por conta de 

medidas sanitárias em virtude do novo Coronavirus  a apresen-

tação e a nomeação dos inspetores ocorreram em formato híbri-

do (presencial e on-line) a fim de manter o distanciamento entre 

os participes. 

A MÚTUA – Caixa de Assistência dos Profissionais dos Creas – 

é uma sociedade civil sem fins lucrativos criada pelo Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), pela resolução 

nº 252 de 17 de dezembro de 1977, conforme autorização legal 

contida no artigo 4º da Lei 6.496 de 7 de dezembro de 1977.

O PRINCIPAL OBJETIVO DA MÚTUA é oferecer a seus associ-

ados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenci-

ais, de acordo com sua disponibilidade financeira, respeitando o 

seu equilíbrio econômico-financeiro. Para conhecer mais sobre 

a MÚTUA  e se associar acesse o site: www.mutua.com.br

O presidente da entidade Eng.º Civil e Seg. do Trabalho Roberto 

Costa Cunha salienta que os Eng.º Renato e o Eng. Kledson  

serão sempre bem vindos e que espera num futuro próximo 

poder realizar uma palestra sobre a MÚTUA e sua importância a 

todos os associados. 

Profissionais da Comissão Auxiliar de Fiscalização-CAF.

Treinamento Técnico  você encontra 
na AEA VR

Aconteceu nos dias 07/07 e 21/07 em parceria com a empresa 

Amanco Wavin, com a apoio  institucional do CREA-SP os trei-

namentos técnicos “Aprenda a modelar projetos de hidráulica 

no ambiente BIM para Água Quente” e “Conheça o inovador 

Sistema Quickstream para captação de Água de chuva e sua 

modelagem com o BIM”. As palestras acontecerem em formato 

on-line pela plataforma Microsoft Teams, como instrutores o 

Engenheiro Civil e Eng.º BIM  Douglas Oliveira e Engenheira 

Civil Elisa Farah e tiveram duração de 1h30 cada treinamento, 

abrindo a palavra aos participes para a realização de perguntas 

e esclarecimentos. 

O presidente da entidade Eng.º Civil e Seg. do Trabalho Rober-

to Costa Cunha assim como a diretoria da entidade agradecem 

a empresa Amanco Wavin por disponibilizar esse treinamento 

que está em evidência por ser um tema atual   e estende seus 

agradecimentos aos profissionais e estudantes que participa-

ram, e, salienta que conta com a participação de todos para as 

próximas palestra sejam elas ainda em formato on-line ou num 

futuro próximo presencial.  

Amanco publico e palestrantes | Amanco Video institucional CREA 

Presidente da Associação  dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira Eng. °Civil 

e Segurança do Trabalho Roberto Costa Cunha, Diretor Geral da MUTUA-SP  Eng.° 

Eletricista Renato Archanjo de Castro e Gerente GRE4 Eng.° Civil e Seg. do Trabalho 

Kledson Cézar dos Santos Turra .
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Designers de Interiores são incorporados 

ao Crea-SP

Conselho agora garante a atividade dos mais de 16 mil 

profissionais da categoria

Data da matéria 12 de maio de 2021

Os profissionais graduados em Design de Interiores agora 

podem ser registrados pelo Crea-SP. Com a profissão regula-

mentada desde 2016, faltava à categoria um conselho que 

homologasse o ofício e fiscalizasse o exercício profissional. Dos 

55 mil designers de interiores no Brasil, 16.500 estão no estado 

de São Paulo.

“É uma honra receber em nosso Conselho os profissionais de 

Design de Interiores. Nossa missão, assim como com as outras 

profissões que representamos, será garantir a atividade profis-

sional da categoria conforme as atribuições previstas em lei”, 

destaca o presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese.

A novidade permitirá aos designers a emissão de Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART), o que confere controle e segu-

rança aos trabalhos realizados. Além disso, a classe passa a 

contar com a estrutura do Crea-SP na fiscalização da atividade 

profissional, para evitar que leigos desempenhem serviços 

relativos à área.

“A entrada dos designers de interiores no Crea-SP é um grande 

ganho para os profissionais, que poderão emitir ART de seus 

projetos. Mas a maior vitória é estar em um Conselho forte que 

represente, apoie e fiscalize o exercício profissional, trazendo 

segurança tanto para o cliente como para quem executa o traba-

lho”, analisa a presidente da Associação Brasileira de Designers 

de Interiores (ABD), Silvana Carminati Heckman.

Como se registrar

O registro dos bacharéis e tecnólogos de Design de Interiores 

junto ao Crea-SP será realizado, em um primeiro momento, 

como Tecnólogo em Edificações, título mais próximo existente 

na tabela do Confea. A partir de hoje os profissionais podem 

fazer um pré-cadastro. A efetivação do registro estará atrelada à 

regulamentação da entidade de ensino junto ao Conselho.

Para realizar o pré-cadastro acesse: 

(h�ps://creanet1.creasp.org.br/Seguranca/Login.aspx?Acesso

=UHJvZmlzc2lvbmFs).

Data da matéria 12 de maio de 2021 publicada pelo CREA-SP. 

Fonte: https://www.creasp.org.br/designers-de-interiores-sao-

incorporados-ao-crea-sp/

Cultura da Pitaya

Mario Cavallari Neto

Eng.º Agrônomo da Prefeitura da Barra do Turvo 

(Diretor Técnico – APPIBRAS – CNPJ 42.310.392/0001-35)

Inspetor Especial do CREA-SP pela AEA VR. 

A cultura da Pitaya (Hylocereus sp) já demonstrou-se adaptada 

a região do Vale do Ribeira e está na lista das espécies com um 

enorme potencial econômico para todos os tamanhos de pro-

priedades e com um excelente desenvolvimento em pratica-

mente todo território nacional. Com isso torna-se uma opção a 

mais de geração de renda para os agricultores, contribuindo no 

desenvolvimento econômico e social de toda uma região, além 

da grande absorção de mão de obra demandada pelo setor.

Devido ao fato de ser o Diretor Técnico de uma Associação 

Nacional de Pitaya a APPIBRAS (Associação dos Produtores 

de Pitayas do Brasil), nessa semana nossa AEAVR esteve 

representada em Brasília no MAPA (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento) em uma audiência agendada com a 

Ministra Teresa Cristina e seu Secretário de governo José Gui-

lherme, tratando de assuntos para o desenvolvimento da cade-

ia produtiva da Pitaya a nível Nacional.

Foi compreendida a demanda do setor da Agricultura Familiar 

com diálogos sobre Zoneamento Climático para linhas de finan-

ciamento, Registro de produtos para MinorCrops, além da futu-

ra criação do dia da Pitaya proposta pelo Deputado Federal 

Luiz Nishimori (PL), garantindo uma enorme possibilidade de 

Marketing e divulgação da espécie, ainda pouco conhecida 

pela sociedade.Também foi visitada a EMBRAPA Cerrados, 

sendo encontrado o pesquisador Fábio Faleiro, responsável 

por inúmeros estudos da Pitaya nas mais diversas regiões do 

pais, garantindo assim a presença da ciência para a pesquisa 

de melhoramento, além da elaboração do Zoneamento Climáti-

co.

Aproveitando a agenda foi iniciados diálogos com a 

ABRAFRUTAS (Associação Brasileira de Exportadores e Pro-

dutores de Frutas), podendo contribuir em toda logística neces-

sária para a exportação das frutas, além da possibilidade de 

divulgação do setor a nível mundial, devido ao enorme conheci-

mento do mercado mundial e de feiras internacionais.

Sabe-se da necessidade de atender a requisitos básicos para o 

pleno desenvolvimento da fruticultura, na observação mínima 

da qualidade das frutas, na constância da produção, lacunas de 

ofertas internacionais e preços competitivos, além de questões 

de segurança fitossanitárias, atendendo demandas sustentá-

veis e sociais na utilização de boas práticas agrícolas, garantin-

do naturalmente o aumento da demanda. 

https://creanet1.creasp.org.br/Seguranca/Login.aspx?Acesso=UHJvZmlzc2lvbmFs
https://creanet1.creasp.org.br/Seguranca/Login.aspx?Acesso=UHJvZmlzc2lvbmFs
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Também observar a integração das áreas temáticas necessári-

as para qualquer cultura, devendo-se salientar a governança da 

cadeia produtiva, na pesquisa, no Desenvolvimento e Inova-

ção, nos Sistemas de Produção, na Defesa Vegetal, na Gestão 

de Qualidade, no Crédito e Sistema de Mitigação, na Legisla-

ção, na Infra-estrutura e Logística, no Processamento, Industri-

alização, Marketing e Comercialização. 

Para tanto nota-se a necessidade de articulações de ações de 

políticas públicas e privadas, a fim de que a Pitaya atenda a 

demanda crescente do mercado interno e externo por alimentos 

saudáveis garantido pelas excelentes características nutricio-

nais dessa fruta.

Diante do exposto deve-se notar a necessidade da Engenharia 

para o desenvolvimento de qualquer região do país, demons-

trando que somente com a união da nossa entidade de Classe 

Crea-SP poderá proporcionará a segurança necessária para o 

pleno desenvolvimento das atividades profissionais, nas mais 

diversas áreas de atuação, entregues a comunidade. 

Para tanto nossa região possui a AEAVR (Associação dos Enge-

nheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira) representada em todos 

os municípios da região o que garante a presença do Crea-SP e 

de sua credibilidade.

Fabio Gelape Faleiros da EMBRAPA, Professor Dr.º  Dejalmo Nolasco Prestes, 

Ministra de Estado da Agricultura, pecuária e abastecimento Tereza Cristina, 

Presidente da Associação  APPIBRAS Afif Jauwabri e 

Secretário do Estado de São Paulo José Guilherme 

Professor Dr.º  Dejalmo Nolasco Prestes e 

Diretor Técnico – APPIBRAS, Inspetor Especial 

do CREA-SP pela AEA VR Eng.º Agrônomo da 

Prefeitura da Barra do Turvo Mario Cavallari Neto

AEAVR possui um amplo salão de festas 

para locação, o espaço é disponibilizado 

para associados e particulares (informe-se 

sobre a taxa de locação), com churrasquei-

ra, mesas e cadeiras plásticas (informe-se 

sobre a quantidade), a cozinha esta equipa-

da com fogão, geladeira e freezer, ca dis-

ponível para uso também o lindo espaço a 

céu aberto dos quiosques, estacionamento 

disponível no local para melhor segurança. 

REALIZE O SEU EVENTO NA 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 

E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA

Mais informações pelo telefone: (13) 3821.2126

e-mail: aeavaledoribeira01@gmail.com 

Falar com as secretárias: 

Jaqueline de Souza Novaes ou Jéssica Rauane 

Faça-nos uma visita sem compromisso 
para conhecer o espaço. 

Churrasqueira

Foto cedida por: Inspetor Especial do CREA-SP 
pela AEA VR Eng.° Agrônomo da Prefeitura da 

Barra do Turvo Mario Cavallari Neto
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A F O R I S M O S   G A S T R O N Ô M I C O S

1 - “Esse Velho Vento da Aventura”

de Paulo Pinheiro Chagas

Livraria José Olympio Editora – 1977 – pag. 65

“Acordo banhado de suor. Acendo a luz elétrica. Estou acomodado 

no mesmo quarto de antigamente.  E havia tido um pesadelo.  Tam-

bém, com aquele feijão tropeiro, aquela farofa de ovo, o torresmo, a 

cebola frita, o alho, a salsa e a pimenta tinham emprestado um sabor 

olímpico;

Aquele arroz cozido na panela de pedra; aquela couve tronchuda; 

aquele angu temperado com pouco sal; aquele lombo de porco 

conservado na banha, que enchia antigas latas de querosene; aque-

la linguiça de tripa fina; aquele frango “caipira”, de carne tenra, ali-

mentado a angu com couve e ciscando solto na horta; e tudo isso 

feito no fogão a lenha...

2 - CAFEZINHO

de Rui Ribeiro Couto

Revista do Departamento Nacional do Café, 17:747 (nov., 1934)

_ “Faça o favor. Entre para tomar um cafezinho.”

Símbolo da hospitalidade. Em torno da xícara do licor negro, desdo-

bra-se toda a vida brasileira.  Café, para os brasileiros, quer dizer 

cortesia, confiança, amor, solidariedade... Na xícara de porcelana, 

ou na caneca de lata, o licor negro é sempre um gesto hospitaleiro.  

No café que oferecem os ricos e os pobres, os brasileiros não dão 

apenas a bebida saborosa. Dão a alma.”

3 - BANQUETE

de Maria Stella Libanio Christo

FOGÃO DE LENHA – Quitandas e Quitutes de Minas Gerais

Editora Vozes – 1977

Banquete vem do italiano banchetto, que quer dizer banquinho, 

nome que está longe de indicar o conforto e a abundância, durante 

séculos, das grandes reuniões alimentares e libatórias...

O banquete, entre os gregos, se divida em três partes: o propoma, 

correndo de mão em mão uma taça grande de vinho aromático, 

cada qual limpando a boca com miolo de pão, pois não havia guar-

danapos.  A segunda parte, era as da comedorias substanciais. E 

por fim o importantíssimo symposium, que significa reunião dos 

bebedores, fase das “saúdes” regadas a bom vinho e dedicadas aos 

deuses, com discursos e risos (Jean Nohaim – Histoire de rire, Paris, 

1965). A única diferença para os banquetes atuais é que elegiam , 

então, o symposiarca, o rei do banquete, para comandar a alegria da 

grande bebedeira, ao passo que hoje o homenageado é escolhido 

previamente...

Iluminação e Saúde

Além de proporcionar visibilidade, destaque e um toque de 
elegância, a importância da luz vai muito além, ela influência 
diretamente no nosso humor e nossa produtividade. Um projeto 
de iluminação além de estudo, também deve se levar em conta 
a saúde principalmente a insônia e depressão que podem ser 
minimizados ou até mesmo evitados, se houver o cuidado com 
a escolhida do modelo, tom e o índice de luminosidade da luz. 
Apesar de ter trazido uma série de possibilidades para a huma-
nidade, a luz artificial causou também uma certa confusão ao 
nosso corpo que se adaptou durante milhares de anos aos estí-
mulos da luz do sol e a escuridão durante a noite, pesquisas 
mostram que um volume adequado de iluminação melhora o 
humor e a disposição do corpo e mente, enquanto a iluminação 
insuficiente, contribui para a depressão e ansiedade, inclusive 
podendo afetar até mesmo o apetite.
Receber a luz na hora certa é a principal condição para a regula-
rização do nosso ciclo circadiano, comumente chamado de 
relógio biológico, seja ela natural ou artificial dado as tecnologi-
as e as possibilidades atingidas hoje em dia pelo LED, qual 
transforma os ambientes com a iluminação artificial de forma e 
maneiras que projetamos ou desejamos, montando cenas ade-
quadas para qualquer tipo de situação e local onde é inserido, 
em qualquer tom ou quantidade de fluxo luminoso para qual foi 
projetado. Esse é o papel fundamental que nós Light Design 
desenvolvemos, estudamos a necessidade de cada pessoa, 
através de um briefing, buscando o maior número de informa-
ções de cada pessoa como o perfil, historio de saúde, idade, 
ambientações e uma serie de demais fatores inclusive psicoló-
gicos, para que isso possa ser desenvolvido elaborando o 
melhor Projeto Luminotécnico, para cada pessoal e ambiente, 
atrelando os principais requisitos, Saúde, Bem-Estar, Beleza e 
Economia.
A exposição matinal a luz com as características espectrais 
adequadas é uma forma simples de prepararmo-nos física e 
mentalmente para as tarefas diárias, a luz pode exercer um 
efeito similar ao de um copo de café nosso corpo, deixando nos 
mais alertas em momentos críticos da nossa rotina, por isso a 
necessidade de um profissional da área onde irá atrelar as 
luzes naturais e artificiais, balanceando e harmonizando ambi-
entes específicos para cada tipo de situação. A manutenção da 
sincronização do nosso ciclo circadiano é a base para uma boa 
performance frente as pessoas e o cotidiano, seja na esfera 
pessoal ou profissional. 

Ivanete Dalfior de Moraes
Eng.ª Civil e Light desing
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AUTOMAÇÃO DEPOIS DE JAMES WATT

Cleber de Paula Píres
Técnico em Instrumentação Industrial e Controle de Processos,
Tecnólogo em Processamento de Dados, Engenheiro Eletricis-
ta,Especialista em Controle de Processos Industriais

Na última edição do nosso informativo, em dezembro de 2020, 
falamos sobre um breve histórico da Automação. Vamos conti-
nuar falando sobre a evolução da automação depois das bri-
lhantes contribuições do britânico, que era construtor de instru-
mentos científicos e inventor, o escocês James Watt, para o 
funcionamento das máquinas à vapor.
No início do século XX, em plena revolução industrial, surgiram 
os primeiros elementos de medição de temperatura, os termos-
tatos. Na mesma época surgiram também os primeiros apare-
lhos controladores de nível, as chaves de nível. Também foram 
inventados outros dispositivos capazes de controlar alguns 
pequenos processos industriais de forma automática. Apesar 
de hoje em dia eles serem considerados aparelhos simples, 
eles representaram uma grande evolução para a época, pois 
reduziram consideravelmente a perda de insumos e de produ-
tos, assim como evitavam alguns acidentes, que infelizmente 
eram comuns naquela época, por conta dos mesmos motivos.
Nos anos de 1930, surgiram os primeiros controladores pneu-
máticos, aparelhos que funcionavam acionados por pressão de 
ar (ar comprimido). Com a evolução da Instrumentação Industri-
al, impulsionada principalmente pela evolução da eletrônica, 
praticamente todos os processos industriais tornaram-se virtu-
almente passíveis de serem automatizados.
Aliás, falamos de Instrumentação Industrial, o que vem a ser 
isso?
Instrumentação: corresponde às técnicas e dispositivos empre-
gados na medição, tratamento e transmissão das variáveis de 
um processo industrial.
Afinal, o que a Instrumentação proporciona?
A Instrumentação é a responsável por enviar para um aparelho 
controlador as informações sobre o que está acontecendo no 
processo industrial, através dos sensores (que são os Elemen-
tos Primários), bem como receber as informações de controle 
do aparelho controlador e efetuar as devidas ações de controle 
do processo industrial através dos atuadores (que são os Ele-
mentos Finais de Controle).
Lá pelos anos de 1960 apareceram as primeiras aplicações de 
controle de processos industriais, que eram baseadas em com-
putador, o que também proporcionou a aquisição de dados do 
processo, com seus devidos registros e armazenamentos.
Com o contínuo avanço da eletrônica, ou seja, o avanço da 
microeletrônica, a partir dos anos de 1980 surgiram os primeiros 
sensores e atuadores inteligentes, assim como os primeiros 
robôs, os tornos automatizados como os tornos CNC (Controle 
Numérico Computadorizado), os eficientes sistemas de super-
visão de processos industriais, além do uso de protocolos de 
comunicação de redes computadorizadas, que permitiram a 
integração de todos estes dispositivos dos processos industria-
is.

Através da constante evolução da microeletrônica, os dispositi-
vos eletrônicos chamados de semicondutores proporcionaram 
o aumento da capacidade de processamento e da capacidade 
de memória de todos os dispositivos microprocessadores. Com 
isso, foi possível dispormos de uma grande variedade de ele-
mentos que permitem o controle automático de plantas industri-
ais de média e de elevada complexidade, possibilitando a dis-
ponibilidade de dados para supervisão e para o controle dos 
processos industriais, inclusive através de redes de informação 
computadorizadas sem fio (wireless), Internet ou por telefonia 
móvel.
Vamos finalizar com essas informações. Em breve retornare-
mos a falar sobre esse interessante assunto para a área tecno-
lógica.

Despedida 

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribe-
ira presta sua singela homenagem aos colegas que nos 
deixaram e expressa suas condolências às famílias. 
Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 
Agora me está reservada a coroa da justiça, que o 
Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a 
mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.
2 Timóteo 4:7-8

Reginalva Passos
Arquiteta e Urbanista, moradora do Município de Miracatu 
(SP), associada na Associação dos Engenheiros e Arquite-
tos do Vale do Ribeira,  atualmente diretora responsável 
pela empresa Compassos Arquitetura & Urbanismo, traba-
lhou anteriormente como Diretora de Obras nas prefeituras 
dos Municípios de Juquiá e Eldorado,  também atuou como 
inspetora pelo CREA-SP UGI-Registro  e professora no 
Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Estado de São 
Paulo  Campus Registro, nos deixando no dia 17 de março 
de 2021. 

Rogerio de Oliveira Sombrio 
Engenheiro Civil, morador do município de Iguape, associa-
do na Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do 
Ribeira, proprietário sócio da empresa Hol Engenharia e 
Construção LTDA contribui em grandes trabalhos no municí-
pio de Iguape nos deixando em 24 de março de 2021.

Bertoldo 
Arquiteto e Uranista, morador do município de Iguape (SP), 
associado na Associação dos Engenheiros e Arquitetos do 
Vale do Ribeira, proprietário da empresa Bertoldo Carneiro 
Arquitetura e Urbanismo no qual realizava projetos Arquite-
tônicos, regularização, laudo técnico e consultorias,  sendo 
ele conhecido no município por seus trabalhos, nos deixou 
com pesar no dia 14 de junho aos 55 anos de idade.
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