
Ed. nº13 - Ano 6                                                                                                                                                                                         Setembro 2020

O CREA-SP ALERTA PROFISSIONAIS E EMPRESAS A RESPEITO DE E-MAILS FALSOS EM NOME DO CONSELHO

As mensagens, com remetentes que usam indevidamente o nome da instituição, tais como 

"@crea01.servapp.be", trazem links que, quando acessados, podem ocasionar a instalação de 

vírus e malwares no computador.

O Conselho informa, ainda, que não envia e-mails com arquivos anexados. 

Em caso de dúvidas ou suspeitas de fraudes, entre em contato por meio do tel.: 0800-171811 

ou procure uma unidade do Crea-SP mais próxima.

Fonte: Departamento de Comunicação do Crea-SP
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Engº Civil e Eng.º Segurança do 

Trabalho Roberto Costa Cunha.

Presidente da Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos 

do Vale do Ribeira

Gestão 2018/2021

Vejo o momento de Valorização da Engenharia 

para conter a pandemia e salvar vidas.

Estamos todos em uma época de crise, como a atual, 

este momento que a Engenharia deve contribuir com 

ideias criativas para a geração de respostas rápidas 

que farão a diferença. 

Acredito muito que a nossa Engenharia é a energia de 

propulsão para sairmos dessa Pandemia, pois a área 

tecnológica se faz fundamental para recuperar e salvar 

vidas, pois nunca tivemos com tanta evidências de ter 

profissionais da Engenharia nas áreas hospitalares e se 

fazendo de prioridades para funcionamento tecnológico 

dos equipamentos de saúde. 

Afinal, temos a Engenharia como a arte de identificar 

problemas, propor e desenvolver soluções para a 

preservação e melhoria da qualidade de vida da 

sociedade. Neste momento, a união e os maiores 

especialistas do País em diferentes áreas do 

conhecimento, a ação de sol idariedade são 

fundamentais para o necessário aumento de escala 

pontual e a partir de um trabalho colaborativo entre 

todos os setores da sociedade. 

Mesmo a definição de políticas públicas, como o 

isolamento social, resulta da contribuição das 

Instituições de ensino Superior, que concentram a 

maior parte dos técnicos da Engenharia no ambiente 

colaborativo de trabalho. Esperamos num breve futuro 

ter esses momentos, como lembranças de uma área 

tecnológica essencial para humanidade. 

Foi convidado o Presidente da AEAVR e novo Coordenador da 
UALP o  Engº Roberto Costa Cunha e Xuxo Mourelos (Ex-
presidente da AEAPG) e o seu Apresentador o Engº. Cassius 
Cancian ( Presidente da AEAPG). 
Onde foram discutidos assuntos pertinentes a UALP e a seus 
Associados e uma maneira de estarem interagindo com cursos 
de aperfeiçoamento de seus Associados e uma relação de tro-
cas de melhorias para serem estendidas a todas as Associa-
ções que compõem esta UNIÃO. 
Tivemos dois canais para interação e troca de ideias onde 
posso deixar abaixo o link.
 *Para assisitir esse Fanpage:* , clique no link para acessar a 
página em:   esta grava-http://www.facebook.com/AEAPGSP
d o .  O u * P e l o  Y o u T u b e : *  c l i q u e  n o  l i n k 
https://www.youtube.com/channel/UCGQOgHmhfrU7r9RDY8
9zwkQ .
Isso nos mostra o meio de Comunicação mais perto de seus 
Profissionais.
Ainda estão sendo transmitidos , todas as Quintas Feiras as 
19h, *Venham prestigiar essa iniciativa em prol da Engenharia e 
da Sociedade com variedades de temas e assuntos de interes-
se Profissional. 

Engº Roberto Costa Cunha
Presidente da AEA VR

Aconteceu no dia 16 de Julho numa quinta-feira às 19h,  foi  
transmitido AO VIVO o terceiro programa  *Em dia com a Enge-
nharia* na fanpage da AEAPG  em um novo canal do YouTube 

Em dia com a Engenharia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

da AEAPG.



Página 03

   

Temos neste momento no nosso Informativo da Associação 

dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira a Eleição da 

UALP onde foi realizada durante a Pandemia via on-line e em 

conformidade com o Estatuto  da  UALP  atendendo  os  

artigos  8º  ao  13º, foi realizado no dia 20 de Maio de 2020 a 

Eleição da UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA DO LITORAL PAULISTA - UALP para os 

Cargos de Coordenador, coordenador adjunto, diretor 

administrativo, diretor tesoureiro, e indicação dos repre-

sentantes da UALP no litoral sul, norte e baixada santista 

e Gestor de eventos, onde tiveram presentes os Presiden-

tes de Associações pertencentes a UALP e sua Diretoria.  

Assim atendendo as Normativas quanto a Pandemia do 

COVID 19;

  *  Considerando os Decretos n°. 64.881, de 22.03.2020; e 

n°64.946 de 17.04.2020 (D.O.SP. 18.04), do Governador do 

Estado de São Paulo – G.E.S.P; ambos no contexto da con-

tenção da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus);  

* Considerando a hierarquia das leis onde a determinação do 

Governo do Estado, sob sua fiscalização é superior ao 

Governo Municipal; Informamos que atendendo todas as 

medidas de prevenção ao COVID-19 e atendendo as prerro-

gativas de contenção ao COVID-19, a reunião desta União 

foi inédita realizada on-line, atendendo o distanciamento 

social.  

Atualmente a UALP abrange as cidades da Baixada Santista 

e Vale do Ribeira, são elas: Bertioga, Guarujá, Cubatão, 

São Vicente, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Registro 

representando todas as cidades do Vale do Ribeira. 

 Apresentamos a Nova Diretoria da UALP  - Gestão 2020-

2021.

 Coordenador Engº. Roberto Costa Cunha - 

 Presidente da AEAVR.

Coordenador Adjunto Engº. Marcelo Kazuo Onuki -  
Presidente da AEAC

Diretor Administrativo Eng°. Mario Roberto Bodon 
Gomes -  Conselheiro do CREA-SP - Praia Grande

Diretor Tesoureiro Engº. Hilman Edward Kruger -  
Presidente da AEAI

Diretora Litoral Sul Engª. Maria do Carmo Rosalin de 
Oliveira - Conselheira do CREA-SP – Peruíbe.

Diretora Litoral Norte  Engª. Rita de Cássia Espósito 
Poço dos Santos - Conselheira do CREA-SP – 
Bertioga.

"Ninguém melhor que todos nós juntos".

Presidente da AEA VR é 
eleito Coordenador da UALP

ELEIÇÕES 2020 - CREA-SP / CONFEA / MÚTUA

Nova data para as eleições do Sistema 

Confea/Crea/Mútua - 1° de outubro de 2020.

A votação ocorrerá de maneira presencial, conforme 

decisão da Presidência do STF na STP 457.

É obrigatório o uso de máscara no local de votação.

Mesas eleitorais em nossa região: Registro, Miracatu, 

Cajati e Iguape.

Confira seu local de votação no endereço:

http://escolhalocalvotacao2020.creasp.org.br/

Maiores informações em:

http://www.creasp.org.br/eleicoes2020

Diretor da Baixada Santista Eng.° Waldenir Geraldo 
Ferreira   -   Conselheiro do CREA-SP – Santos. 

Gestor de Eventos Engº. Roberto Cozza – Inspetor 
do CREA-SP  e Diretor da AEAPG.

Esquerda para direita:  Engª Rita de Cássia Espósito Poço dos Santos, 
Engº Roberto Costa Cunha, Engº Mário Roberto Bodon Gomes, Engª 
Maria do Carmo Rosalin de Oliveira, Engº Joaquim Mariño Telle, Engº 
Luiz Ernesto Engelbrech Zantut, Engº Marcelo Kazuo Onuki, Arquiteto 
e Urbanista Henrique Cezar Therezo Menino, Engº Célio Lacerda. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo
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COVID-19
CORONAVÍRUS

INFORMAÇÕES ÚTEIS AOS ASSOCIADOS 
E FAMILIARES

O que é COVID-19?

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáti-

cas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização 

Mundial de SAÚDE (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 

(cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos 

podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade 

respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar 

de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte 

ventilatório).

O que é o coronavírus?

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratóri-

as. 

O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após 

casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronaví-

rus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez 

em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como corona-

vírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo 

da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem 

com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que 

infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coro-

navírus OC43, HKU1.

Quais são os sintomas

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até 

uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:

· Tosse

· Febre

· Coriza

· Dor de garganta

· Dificuldade para respirar

Como é transmitido

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por 

contato próximo por meio de:

       ·     Toque do aperto de mão;

       ·  Gotículas de saliva;

       · Espirro;

       ·  Tosse;

       ·  Catarro;

       · Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares,                  

 maçanetas, mesas, brinquedos, teclados de computador,   

 etc.

Diagnóstico

O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissi-

onal de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos:

       ·   Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sen-

sação febril ou febre, que pode ou não estar presente na hora da con-

sulta (podendo ser relatada ao profissional de SAÚDE), acompanhada 

de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória, o que 

é chamado de Síndrome Gripal. 

      ·   Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para respirar 

OU pressão persistente no tórax OU saturação de oxigênio menor do 

que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto, o 

que é chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde pode-

rá solicitar exame laboratoriais:

·  De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) que diagnos

    tanto a COVID-19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincici

 Respiratório (VSR).

·   Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, a presença 

de anticorpos em amostras coletadas somente após o sétimo 

dia de início dos sintomas.

O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de 

critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 

dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado 

laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível reali-

zar a investigação laboratorial específica, também observados pelo 

profissional durante a consulta.

Como se proteger

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:

· Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 

água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.

· Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o 

braço, e não com as mãos.

· Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

· Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.

· Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de 

qualquer pessoa tossindo ou espirrando.

· Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comporta-

mento amigável sem contato físico, mas sempre com um 

sorriso no rosto.

· Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crian-

ças.

· Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, 

toalhas, pratos e copos.

· Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

· Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, 

shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em 

casa.

· Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, 

principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa 

até melhorar.

· Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

· Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em 

situações de saída de sua residência.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo
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ATIVIDADES DO CREA-SP DURANTE A 
PANDEMIA DO COVID19

Nos dias 20 e 26 de Agosto, a 4ª Gerência Regional do CREA-SP reali-

zou um bate papo virtual, onde compareceram o Coordenador da 

UALP, Presidentes de Associações, Conselheiros, Inspetores e Profis-

sionais de toda Baixada Santista e Vale do Ribeira. Junto ao Gerente 

Regional Eng. Kledson Turra, os Gestores da UGI Santos e UGI Regis-

tro, respectivamente Eng. Alexandre Galdino e Eng. Renato Pinto, 

fizeram um nivelamento de informações sobre as atividades do CREA-

SP durante a pandemia. Após uma breve introdução, o Eng. Roberto 

Costa Cunha, Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos

do Vale do Ribeira e Coordenador da UALP (União das Associações do 

Litoral Paulista) agradeceu a presença de todos e destacou a impor-

tância deste tipo de encontro para manter os Profissionais em dia com 

as atividades do Conselho. Aproveitou a oportunidade para destacar a 

necessidade de união entre as Associações e entre os Profissionais, 

divulgou a agenda da UALP e os vários convênios que estão sendo 

firmados pelo IPEEA. 

Logo após, o Eng. Kledson iniciou a apresentação, primeiramente 

destacando as ações do CREA-SP durante a pandemia, onde os cola-

boradores do grupo de risco continuam desde o início da pandemia em 

atividades de Home Office e os colaboradores aptos estão retornando 

gradualmente ao serviço presencial. Destacou também que o CREA-

SP disponibilizou seus serviços de forma online, que desde maio está 

atendendo os Profissionais presencialmente, via agendamento, e 

aproveitou a oportunidade para divulgar o quantitativo de atendimen-

tos no período. Sobre a fiscalização, aproveitou para detalhar a Força 

Tarefa Virtual, atividade de fiscalização do CREA-SP que varreu a rede 

mundial de computadores em busca de irregularidades na oferta de 

serviços de engenharia. Passando a palavra ao Eng. Alexandre, que 

apresentou algumas das atividades de fiscalização realizadas pelo 

CREA-SP durante a pandemia, entre elas a fiscalização de 15.000 

empresas sem Responsável Técnico, a fiscalização de Hospitais de 

Campanha e a fiscalização de recintos de eventos Drive-in. Num breve 

resumo da UGI Santos, foi informado um total de 807 empresas fiscali-

zadas que estavam sem Responsável Técnico, 5 Hospitais de Campa-

nha e 3 Drive-ins fiscalizados. 

Finalizando, a UGI Santos apresentou um total de 3.927 atividades, 

entre protocolos e atividades de fiscalização, no período 04/05/2020 a 

31/07/2020. Com a palavra o Eng. Renato, que apresentou os núme-

ros da UGI Registro no período, sendo que foram fiscalizadas 115 

empresas sem Responsável Técnico, totalizando 2.036 atividades no 

mesmo período. 

O Gestor prosseguiu comentando sobre o atendimento presencial nas 

Unidades. Informou que o CREA-SP disponibilizou telefones e e-mails 

de atendimento para todas as Unidades e que a listagem completa 

esta na página inicial do portal do CREA-SP, que as UGIs estão aten-

dendo de segunda à sexta, por agendamento, das 8:30h até às 16:30h 

e as UOPs e UPSs atendem por agendamento, por um período de 04 

horas, em dias alternados da semana, quase sempre das 10h às 12h e 

das 13h às 15h. 

Falando ainda sobre os serviços digitais ofertados, o CREA-SP dispo-

nibiliza o Aplicativo para celular, a plataforma CREANET, o atendimen-

to pelo 0800-17-18-11, pelo e-mail: protocolo@creasp.org.br , além 

dos serviços, fale conosco, denúncia online, atendimento jurídico e 

ouvidoria.

Finalizando sua apresentação, o Engº Renato, aproveitou a oportuni-

dade para alertar sobre o envio de e-mails falsos em nome do CREA-

SP, atividade que ganhou força nas últimas semanas e que pode cau-

sar a instalação de vírus e malwares no computador de quem acessa o 

conteúdo, e também para informar da renovação do convênio do 

CREA-SP com a ABNT, onde os profissionais poderão adquirir cursos 

com 50% de desconto e normas com 60% de desconto. Voltando a 

palavra ao Engº Kledson, que discorreu sobre detalhes da eleição no 

Sistema Confea/Crea/Mutua, informando que o pleito será no dia 

01/10/2020, das 8h às 19h, que teremos 14 urnas na Regional 4, 

sendo 4 delas no Vale do Ribeira, a saber: Registro, Miracatu, Cajati e 

Se eu ficar doente

Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico 

com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique 

em casa por 14 dias.

Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes 

recomendações:

· Fique em isolamento domiciliar.

· Utilize máscara o tempo todo.

· Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo 

boca e nariz todo o tempo.

· Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com 

água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies 

com álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente.

· Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e 

outros objetos apenas para seu uso.

· O lixo produzido precisa ser separado e descartado.

· Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e 

precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou 

álcool 70%.

· Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente 

usado para isolamento e a porta fechada, limpe a maçaneta 

frequentemente com álcool 70% ou água sanitária.

Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem 

dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também 

as seguintes recomendações:

· Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os 

demais moradores.

· Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária 

ou álcool 70%.

· Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os 

moradores ficam em isolamento por 14 dias também.

· Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, 

ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas 

forem graves, como dificuldade para respirar, ele deve procu-

rar orientação médica.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo
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CREA-SP RENOVA CONVÊNIO ABNT

O Crea-SP e a ABNT possuem uma parceria para facilitar o acesso de profissionais registrados aos cursos e às normas 

técnicas brasileiras e do Mercosul. Todos os profissionais registrados no Crea-SP têm descontos especiais para con-

sultar as normas técnicas e se inscrever em cursos ofertados pela Associação. Esse convênio acaba de ser renovado e 

os profissionais registrados e regulares com o Sistema Confea/Crea podem adquirir as normas com desconto de 60% e 

os cursos com 50% de desconto.

O convênio também possibilita a consulta do texto integral das normas nos postos de atendimento do Crea-SP.

As normas e cursos podem ser adquiridos no endereço: 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do 

Ribeira - AEA VR 

Conheça nosso trabalho, entre em contato conosco.

WhatsApp : (13) 99709-7897

Telefone: (13) 3821-2126

E-mail: aeavaledoribeira01@gmail.com

Site: h�ps://www.aeavaledoribeira.com.br

Facebook: h�ps://www.facebook.com/aea.valedoribeira

Instagran: aeavaledoribeira

Sede: Rua Tei� Koki, n.º 55 Vila Flórida Registro – SP. 

Caro profissional ao preencher sua ART marque o 
código n.º 45 e colabore com a AEA VR.  

Uma Associação forte se faz com a par�cipação de todos,
 juntos somos mais fortes!

Iguape, e que será adotado um protocolo rígido de higiene para garan-

tir a segurança sanitária dos mesários e eleitores, conforme Delibera-

ções da Comissão Eleitoral Federal - CEF/CONFEA.

O encontro terminou com o esclarecimento das dúvidas dos presentes

Bate papo com profissionais da Baixada Santista e Vale do Ribeira em 26/08/2020.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo
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CREA-SP INTENSIFICA COMBATE ONLINE 

À COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE SERVIÇOS

Com um trabalho intensivo realizado virtualmente por 20 

agentes de sua equipe de fiscalização, em apenas três 

semanas o Crea-SP identificou mais de 580 irregularida-

des em anúncios que ofereciam serviços de engenharia (e 

de outras atividades da área tecnológica) na Internet. Pre-

vista para ser realizada periodicamente, a força tarefa 

virtual encerrou sua primeira fase no último dia 30 e trouxe 

resultados surpreendentes. A varredura foi feita em todas 

as formas possíveis de prática de e-commerce, desde os 

anúncios publicados nos sites das companhias de solu-

ções de comércio eletrônico, passando pelas redes socia-

is diversas, até os mecanismos de busca disponíveis na 

Internet.

O indicio de venda ilegal de Anotações de Responsabili-

dade Técnica (ARTs) encabeça a lista de irregularidades, 

respondendo por quase 39% do total de anúncios identifi-

cados, seguida bem de perto pela venda de diplomas fal-

sos, com mais de 36% dos casos. Outras ocorrências 

envolvem vendas de carteiras do Conselho, ofertas de 

emprego com valores abaixo do salário mínimo profissio-

nal previsto na Lei nº 4.950-A, venda de carteiras funcio-

nais, venda de projetos e utilização não autorizada da logo-

marca do Conselho em supostas parcerias para comerci-

alização de assistência médica e outros serviços.

Tão logo concluiu a identificação desses anúncios irregu-

lares nesta fase da força tarefa virtual, o Crea-SP já iniciou 

a apuração dos casos em duas frentes: o encaminhamen-

to à área jurídica do Conselho dos casos que sugerem 

práticas criminosas para denúncia à Polícia Federal e as 

aberturas de processos para  encaminhamento às Câma-

ras Especializadas e à Comissão de Ética para julgamen-

to dos casos de má conduta profissional.

Com iniciativas regulares desse tipo, o Crea-SP pretende 

pôr fim à comercialização ilegal desses serviços, tirar do 

mercado aqueles que estiverem cometendo irregularida-

des, e, acima de tudo, garantir a segurança da população.

Assim como acontece com as atividades oferecidas de 

modo tradicional, é importante que o mercado online tam-

bém seja ocupado por quem é habilitado para tal, trabalha 

com ética e responsabilidade, e, portanto, oferece um 

serviço com garantia de qualidade. 

As denúncias são grandes aliadas no trabalho que o 

Crea-SP vem realizando para aumentar a segurança dos 

usuários de serviços de engenharia. Se você, profissional 

ou usuário, perceber algum anúncio que dê indício de 

venda de ART ou outros serviços, denuncie para que o 

Crea-SP possa coibir e acabar com esse tipo de prática.

Para efetuar denúncias, utilize os seguintes canais do 

Crea-SP:

- App Crea-SP no seu smartphone;

- Site / Fale Conosco;

- Telefone 0800 171811.

Crea-SP em diligências para apuração de venda ilegal de serviços 
de engenharia em plataformas de comércio eletrônico.

         O problema dos 7 navios

Suponha que, todos os dias, ao meio dia, parte do Havre para Nova 
Iorque, um navio e que, também todos os dias e ao meio dia, um 
outro navio de Nava Iorque para Havre, navios esses da mesma 
companhia. A travessia é feita em sete dias, tanto num sentido 
quanto no outro. Quantos navios da mesma companhia, seguindo 
rota oposta, encontra no caminho que partiu do Havre ao meio dia?

A resposta desse problema é 15.
Vamos ver porque.
Sigam a figura abaixo.

Tomemos, como exemplo, o navio que parte do Havre no dia 9 e vai 
chegar em Nova Iorque no dia 2. Durante a travessia vai encontrar 
com 13 navios e, finalmente , ao chegar a Nova Iorque no dia 16, 
cruza com o navio que partia para Havre.

Um ao partir, um ao chegar e, durante a travessia, cruza com treze 
navios. Total 15.

Fonte: Departamento de Comunicação do Crea-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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Em tempos de pandemia global, o acesso às informações é de 

extrema relevância, principalmente os conteúdos geoespaciali-

zados pois facilitam a compreensão e o entendimento da situa-

ção que enfrentamos.

Na região do Vale do Ribeira e Litoral Sul do Estado de São Pau-

lo, duas iniciativas desenvolvidas pela startup LocalSIG, uma 

empresa localizada na cidade de Registro/SP especializada em 

soluções espaciais nas áreas de inteligência geográfica e proje-

tos de engenharia, se destacam neste quesito, a primeira é uma 

plataforma regionalizada, que reúne dados e acompanha a 

evolução do COVID-19 nos 23 municípios que compreende a 

região hidrográfica no Estado de São Paulo.

 
 

ĞŎŌPÑÈ http://covid19.localsig.com.br/   

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) COMO INSTRUMENTO 

NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Com a utilização de tecnologias livres e equipamentos de baixo 
custo, a plataforma traz um dashboard (visualizador gráfico dos 
indicadores) com gráficos e os números atuais da pandemia e 
um mapa interativo com a distribuição por município, a atualiza-
ção das informações é feita semanalmente através das divul-
gação dos sites oficiais e redes sociais pelos órgãos municipa-
is.
A segunda iniciativa trás os casos totais de COVID-19 confir-
mados no município de Registro/SP distribuídos por bairros, 
isso facilita a compreensão da doença no município e quais 
locais são mais afetados, podendo servir como instrumento 
para o desenvolvimento de ações para combate da pandemia 
por parte dos órgãos públicos.

Com a expertise da equipe, essas iniciativas podem ser expan-

didas a outras municípios e áreas do conhecimento, também 

pode haver maior detalhamento nas informações divulgadas 

além da criação de outras ferramentas. Também podem ser 

úteis ao poder público como suporte a decisão para medidas de 

intervenções.

É possível acrescentar outros dados, tais como, cadastrar onde 

se concentra as pessoas mais vulneráveis ou que tenha acom-

panhamento do programa Saúde da Família ou outras ações já 

realizadas no município.

Através dessas iniciativas, vemos que com a utilização de tec-

nologias livres e o emprego de equipamento de baixo custo, é 

possível criar soluções para divulgação de informações e siste-

ma de suporte as decisões estratégicas para os gestores muni-

cipais.
Fonte: h�p://covidrgt.localsig.com.br

MSC. Fábio Rodrigo de Oliveira

Sócio Diretor- LocalSig Inteligência Geografica LTDA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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Entrega do Códigos de Obras 
dos Municípios
  

No dia 19 de Maio de 2020 o Presidente da  AEA VR Eng.º Civil e 

Eng.º Seg. do Trabalho Roberto Costa Cunha realizou a entrega  

de alguns exemplares da 1º Edição do Código de Obras Dos 

Municípios Construção Residencial e Unifamiliar, para os Dire-- 

tores de Planejamento da Prefeitura Municipal de Iguape, o 

Engenheiro Civil  Rafael de Barros Leite Diretor do departamen-

to de Obras e Serviços e o Engenheiro Civil  Guilherme Mar-

ques Colombo Diretor de Divisão de Engenharia tal material é 

voltado para a distribuição aos profissionais da área de Enge-

nharia Civil, Arquitetura e tecnológica pois contém  tabela de 

Honorários realizado pela Associação e seus Associados em  

assembleia e  Aprovado e homologado pelo CREA-SP, assim 

como tem o código de Obras do Município de Iguape e Zonea-

mento do Município de Registro, onde traz relação de documen- 

tos necessários para o processo de aprovação de projeto arqui-

tetônico pelo Departamento de obras do Município de Iguape e 

seu Código de Obras e o Zoneamento do Município de Registro.

O Presidente da AEA VR visa realizar outras edições com Códi-

gos de Obras de outros Municípios do Vale do Ribeira para facili-

tar, aos  profissionais e principalmente na hora da realização de   

seus, orçamentos,  projetos e protocolos nas Prefeituras e para 

isso conta com o apoio de cada departamento municipal que 

compreende os Munícipios do Vale do Ribeira com seus respon-

sáveis Técnicos. 

CONDUÍTES, ARGAMASSA E MARMITEX

Em um primeiro instante o tema deste artigo pode te causar 

estranheza. E realmente é muito estranho. Como ainda é 

possível ver estes resíduos de conduíte, argamassa e mar-

mitex todos misturados em uma única caçamba de descar-

te? Claro que este exemplo é colocado aqui de forma sim-

bólica, mas retratam a realidade de muitos canteiros de 

obras.

Este cenário é de causar ainda mais estranheza conside-

rando que a separação destes resíduos na geração, ou em 

um passo ainda mais a frente, quando na concepção dos 

projetos é considerada a redução de resíduos e de desper-

dícios, está ligada diretamente a redução de custos da 

obra. Quem em sã consciência decide gastar mais durante 

um cenário de crise que vivemos neste momento?

A Construção Civil é reconhecida como uma das mais 

importantes atividades para o desenvolvimento econômico 

e social, e tem o dever de primar por ações conscientes e 

de se fortalecer neste cenário de crise.

Faça o PGRCC – Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Construção Civil das suas obras, anteveja os resíduos que 

não precisam ser gerados, os resíduos que serão gerados, 

como segregá-los, o que pode ser vendido, o que pode ser 

doado, o que tem custo, quem são as empresas que reco-

lhem, enfim, se planeje. Neste exercício muitas soluções 

são encontradas, sendo possível até encontrar outras opor-

tunidades de negócio.

Daniella Cristina Batista
Tecnóloga em Saneamento Ambiental

Da esquerda para a direita Diretor de Divisão de Engenharia  Engenheiro Civil 

Guilherme Marques  Colombo, Presidente da AEA VR Eng.º Civil e Seg. do 

Trabalho Roberto Costa Cunha e Diretor do departamento  de Obras e Servi-

ços Eng.º Civil Rafael de Barros Leite. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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Ação Solidária de Cesta Básica -  

Campanha Prato Cheio

No mês de maio de 2020 em meio a pandemia do novo 

Coronavirus Covid-19, a medida que o isolamento social 

se estendeu pela cidade de Registro e diversas famílias 

estavam precisando de ajuda, assim a Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira foi convidada 

pelo diretor da Ent idade e Representante do 

FIESP/CIESP Eng.º Civil Carlos Alberto Puzzi para partici-

par da Ação Solidária de Cesta Básica -  Campanha Prato 

Cheio, por meio de doações de alimentos, a Associação 

de Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira juntamen-

te com seus associados arrecadou cerca de 26 cestas 

básicas e 10 sacos de 05 kg de Arroz em  uma semana. 

O Presidente da Entidade Eng. Civil e Eng. Seg. do Traba-

lho Roberto Costa Cunha agradece o apoio de todos os 

seus Associados que se empenharam nessa Campanha, 

onde temos a satisfação de deixar publicado os nomes 

dos Associados que tornaram a vida das pessoas da 

nossa região mais harmoniosa, cito abaixo: 

Associados: 

· Eng.º Civil Rubens Kaoru Guenca junto com seu 

filho Rubens Ralph Kaoru Guenca

· Eng.º Civil Marcos Serinolli 

· Eng.ª Civil Sandra Luri Utsonomia Amaya 

· Eng.º Gilson Nashiro 

· Eng.º Ambiental Vinicius Cavani Iwamura 

· Tecnóloga em Meio Ambiente Daniella Cristina 

Batista 

· Eng.º Civil e Seg. do Trab. Roberto Costa Cunha 

· Eng.º Civil Julio de Menezes Borges  

· Eng.º Civil Carlos Alberto Puzzi  

· Eng.º Eletricista Renato José dos Santos Pinto 

No dia 28 de maio de 2020, o Presidente da Entidade 

Eng.º Civil e Eng.º Seg. do Trabalho Roberto Costa 

Cunha, junto com o Chefe do CREA da UGI-Registro 

Eng.º Eletricista Renato José dos Santos Pinto e o Diretor 

da AEA VR representante do FIESP/CIESP  Eng.º Civil 

Carlos Alberto Puzzi realizaram a entrega das CESTAS 

BÁSICA ao representante do Rotary Club de Registro  o 

Sr.º Raphael Felipe Alves.

O Presidente da AEA VR agradece a oportunidade da 

Entidade poder agregar a Ação Beneficente e reforça que 

juntos somos mais fortes e o momento é de união. 

Esquerda para direita. Chefe do CREA da UGI-Registro Eng.º Eletri-

cista Renato José dos Santos Pinto, representante do Rotary Club de 

Registro  o Sr.º Raphael Felipe Alves, Presidente da Entidade Eng.º 

Civil e Eng.º Seg. do Trabalho Roberto Costa Cunha e o Diretor da AEA 

VR representante do FIESP/CIESP  Eng.º Civil Carlos Alberto Puzzi.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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QUAIS SÃO OS TIPOS DE REGISTROS?

O Crea-SP concede três tipos de registros podem ser con-

cedidos:

1. Registro Provisório: concedido aos profissionais 

diplomados que concluíram cursos em escolas, faculda-

des oficiais ou reconhecidas cujos diplomas estejam em 

fase de processamento e registro no órgão competente 

delegado pelo MEC. O registro provisório já permite que o 

profissional exerça suas atividades e é concedido normal-

mente pelo prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado, 

devendo o profissional apresentar o diploma ao Crea-SP 

após esse período.

2. Registro Definitivo: concedido aos 

profissionais que já possuem diploma devidamente regis-

trado no órgão competente delegado pelo MEC. 

É concedido tanto a diplomados no País quanto aos diplo-

mados no Exterior.

3. Registro Temporário: concedido aos diplomados no 

Exterior que possuem contrato de trabalho temporário no 

Brasil, devidamente autorizados pelo Ministério do Traba-

lho. O tempo de validade desse registro se encerra com o 

término de vigência do contrato de trabalho.

Registro
1º PASSO  – 

DIGITALIZE SEUS DOCUMENTOS

Digitalize todos os documentos necessários para solicitar 

seu registro, salvando no formato PDF, JPG, PNG ou GIF 

(tamanho máximo de 1MB por arquivo), com o nome 

do documento,conforme exemplos a seguir:

Nota: todos os documentos devem estar legíveis e ane-

xados em posição que facilite a leitura

do texto (por exemplo: não estar de “ponta cabeça”). 

Caso a digitalização não esteja com boa qualidade, veja 

orientações no site: 

www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/11/

veja-dicas-para-fotografar-documentos-e-

conseguir-boas-digitalizacoes.html

Carteira de Identidade.jpg

(RG ou RNE)

 CPF.png

 Diploma frente.pdf

(apenas para registros defi nitivos)

 Diploma verso.pdf

(apenas para registros defi nitivos)

 Histórico Escolar.pdf

 Atestado de Conclusão de Curso.pdf

(só para registros provisórios)

 Título de Eleitor.gif

(obrigatório entre 18 e 70 anos)

 Comprovante de Quitação Eleitoral.pdf

(obrigatório entre 18 e 70 anos) – esta certidão poderá 

ser obtida no site

www.tse.jus.br)

 Comprovante de Quitação Militar.pdf

(do sexo masculino, entre 18 e 45 anos)

 Comprovante de Endereço.pdf

(conta de água, luz, telefone ou gás, em seu nome ou 

em nome de cônjuge,

ascendente ou descendente)

 Opcional: Comprovante Sanguíneo.gif

(atestado médico ou carteira de doador)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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5. Em seguida, clique em Acesso ou Registro de 

Profissionais e, depois, em Cadastrar.

Após concluir o preenchimento, clique 
neste ícone.

6. Preencha os campos necessários para seu cadastro no 
Atendimento Web, inclusive sua senha.
Seu login, inicialmente, será o CPF (por não estar regis-
trado ainda) e a senha será aquela que informou quando 
se cadastrou.

Após a concessão de seu registro, seu login será o núme-

ro de registro no Crea-SP.

APÓS concluir o preenchimento, clique neste ícone.

7. Logo que aparecer o menu, clique em Registro de 

Profissional para iniciar seu requerimento.

3º PASSO - 

PREENCHA O REQUERIMENTO

Neste passo, preencha todos os campos do requerimen-

to, de acordo com os dados de seu

documento de identidade, e informe um endereço no esta-

do de São Paulo.

Caso não possua endereço no Estado, você ainda poderá 

requerer o registro, desde que preencha o campo de auto-

rização de envio de correspondência.

2º PASSO – 
CADASTRE-SE NO SISTEMA 
DE ATENDIMENTO WEB

4. Acesse o site www.creasp.org.br e clique no link 

CREANET.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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MODELO

REGISTRANDO PROFISSIONAL

REGISTRADO PROFISSIONAL

REGISTRADA PROFISSIONAL

BRASILEIRA

SOLTEIRO

SP - SÃO PAULO

O tipo de Registro poderá ser:

Registro com atestado (quando o diploma
ainda não foi confeccionado pela escola) ou

Registro com diploma.

Informe em qual Unidade será retirado o docu-
mento (cartão provisório, carteira de identida-
de ou certidão) após seu registro ser concedido.

Caso não preencha os campos obrigatórios,

não será possível concluir seu requerimento.

Veja o modelo de preenchimento:

APÓS preencher todos os campos obrigatórios do formulário, clique em CONFIRMAR 

para conclui-lo e, em seguida, gerar o boleto da taxa de serviço.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo
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ENGENHARIA CIVIL

POLITÉCNICA

GRADUAÇÃO SUPERIOR PLENA

Avenida

teste@teste.com.br

Secretaria de Segurança Pública

A

RG - REGISTRO GERAL 15.156.987-7

01452-920

Rua

BRIGADEIRO FARIA LIMA

CAMPOS SALLES

CENTRO

03041-090

JARDIM PAULISTANO

SP - SÃO PAULO

SP - SÃO PAULO

SP - SÃO PAULO

SP - SÃO PAULO

São Paulo

São Paulo

1059

357159852456 987 123

108

MODELO

MODELO
teste@teste.com.br

MODELO

BRIGADEIRO FARIA LIMA

JARDIM PAULISTANO

1059

987 123

MODELO

APÓS preencher o nome do curso, a escola em 
que se formou, o nível do curso e a cidade onde 
se localiza a escola, clique no botão “Pesqui-
sar Cursos”, para o sistema localizá-lo e, em 
seguida, “Adicionar Curso”.

Caso o sistema não localize o curso, aparecerá 
a opção “não encontrei o curso e/ou instituição 
de ensino na pesquisa”.
Para continuar, clique nesse campo e insira 
manualmente o nome do curso.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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4º PASSO – PAGUE A TAXA DE 

REGISTRO/CARTEIRA

Após finalizar seu requerimento, o sistema gerará um boleto de 

taxa para pagamento no banco.

Quando efetivado o pagamento bancário, seu requerimento 

será enviado eletronicamente ao Crea-SP, que analisará seu 

pedido e lhe comunicará quando o registro for efetuado.

MODELO

5º PASSO – ACOMPANHE SUA SOLICITAÇÃO 

NO SITE DO CONSELHO

O acompanhamento de sua solicitação pode ser realizado pelo 

site do Conselho -  

( l i n k  C R E A N e t > A c e s s o  P r o fi  s s i o n a l >  C P F  e 

senha>Acompanhar serviços solicitados). 

O acesso deverá ser feito com seu CPF e senha já cadastra-

dos.

Se seu registro for deferido, você deverá comparecer à Unida-

de do Crea-SP que selecionou em seu requerimento para apre-

sentar os originais dos documentos digitalizados e fotos, bem 

como retirar o cartão provisório, que é a prova de seu registro.

Somente clique no botão “Confi rmar” caso
tenha preenchido todos os campos obrigatóri-
os e tenha feito upload dos documentos 
necessários.
Caso desejar, poderá “Salvar rascunho” do 
preenchimento para concluí-lo depois, mas os 
anexos não serão salvos.

Faça o carregamento (upload) dos arquivos
previamente digitalizados, os quais devem 
estar legíveis e válidos, nos formatos pdf, 
jpg, png ou gif, com tamanho máximo de 
1MB, anexados em posição que facilite a 
sua leitura (não estar de “ponta cabeça”, 
por exemplo).

Nota: Seu Registro poderá ser conce-

dido em tempo real (imediato), caso 

solicite registro provisório (com ates-

tado e sem diploma) e seu nome 

conste na lista de concluintes enviada 

pela Ins�tuição de Ensino em que 

formou. Para tanto, os dados de seu 

requerimento (nome, CPF e data de 

colação de grau ou conclusão de 

curso) devem conferir com a lista de 

concluintes enviada pela escola.   

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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https://ipeea.clubevantagens.com.br/

AEAVR possui um amplo salão de festas para loca-

ção, o espaço é disponibilizado para associados e 

particulares (informe-se sobre a taxa de locação), 

com churrasqueira, mesas e cadeiras plásticas 

(informe-se sobre a quantidade), a cozinha esta 

equipada com fogão, geladeira e freezer, ca 

disponível para uso também o lindo espaço a céu 

aberto dos quiosques, estacionamento disponível 

no local para melhor segurança. 

Faça-nos uma visita sem compromisso 

para conhecer o espaço. 

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 Macedo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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