
  
 

                 BOLETIM ASSEF / NOVEMBRO - DEZEMBRO /2018 
 

11 DE DEZEMBRO DIA DO ENGENHEIRO 
             QUE MUITOS SONHOS POSSAM SER CONSTRUÍDOS 

ATRAVÉS DE SUAS MÃOS! 
 

P A R A B É N S  PELO  SEU  DIA !!! 
 

 
  
Início do Horário de Verão 2018-2019 
 
04  de  novembro de 2018 (Domingo) 
 
A partir da meia-noite do dia 04 de novembro, os relógios brasileiros serão adiantados em 
1 hora.  Um dos objetivos do horário de verão é reduzir a demanda de energia durante o 
horário de pico, que vai normalmente das 18h às 21h, com melhor aproveitamento da luz 
natural e consequente economia de recursos.  

O Horário Brasileiro de Verão finaliza no dia 17 de fevereiro de 2019, lembrando que os relógios deverão ser 
reajustados, atrasando uma hora. 
 
SUARÃO:  
 
Em 31 de outubro de 2018, foi encerrado o Contrato de Cessão em Comodato entre a ASSEF e a Fazenda do Estado 
de São Paulo. A área foi devolvida para Secretaria do Patrimônio Imobiliário do Estado de SP. 
 
Face a essa nova situação, a Diretoria da ASSEF está empenhada em contatar outras Entidades que tenham opções de 
lazer para negociar algum convênio, visando beneficiar os nossos associados. 
 
APOSENTADOS/ PENSIONISTAS  
 
ALERTA: Aqueles que recebem complementação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo ou têm ações na 
justiça, não devem entrar com pedido de revisão do INSS, pois poderão ter prejuízo financeiro. Fiquem atentos. 
 
Se você receber ligações sobre precatórios, venda de precatórios, processos e etc., procure se informar antes de tomar 
qualquer decisão. Desconfie, pode ser golpe. 
 
RECADASTRAMENTO - APOSENTADOS/ PENSIONISTAS  
 
O recadastramento da Secretaria da Fazenda continua sendo feito no mês de aniversário, pessoalmente, na Secretaria 
da sua Região, ou via correio.  Maiores informações visite o site: 
             
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/ ou através do telefone 0800.17.11.10              
                          

 

     VISITE O PORTAL DO CREA/SP  : www.creasp.org.br 
 

 
CARTILHA:  
 
Uma cartilha editada pelo CREA/SP orienta profissionais do setor de acessibilidade. O Objetivo é informar sobre 
normas técnicas e legislação em vigor para projetos, obras e serviços.      
 
 
 
 



  
Futuro Inteligente (27/11/2018) 

 
Nova humanidade precisa ser disruptiva e inclusiva 

 Você já ouviu falar em roupa íntima feminina diretamente conectada com a polícia, para eventualmente acusar assédio 
sexual em público? De carros que não precisam mais de motorista você já ouviu falar e até deve ter acompanhado 
algumas reportagens a respeito. E de embalagens comestíveis, você já ouviu falar? E o Sirius, o novo acelerador de 
partícula brasileiro, que daqui a pouco vai nos abarrotar de soluções nas áreas de energia, saúde e meio ambiente? 
Esses são apenas alguns exemplos de inovações tecnológicas que começam a ganhar o mercado. A lista dessas ações 
revolucionárias não para de crescer, em ritmo diário, sem desperdício de um segundo sequer, e a pergunta que não 
quer calar, lançada pelo palestrante Gil Giardelli no domingo, 25/11/18, encerrando a programação do Colégio 
Estadual de Inspetores, realizado pelo Crea-SP junto com o SEFISC 2018, no Sesc Bertioga, é a seguinte: estamos 
preparados para assumir o papel de uma nova humanidade, disruptiva e inclusiva, a ponto de transformar nossas vidas 
e a de nossos filhos e netos para melhor, da maneira mais rápida possível, sem a necessidade de enfrentar conflitos 
desnecessários? 
A palestra de Gil Giardelli no evento do Crea-SP – “Futuro Inteligente, além da inovação” –, assistida por cerca de 
2.000 participantes, abordou conceitos sobre Sociedade em Rede e Colaboração Humana; Economia Criativa; 
Inovação e Transformação Digital; Quarta Revolução Industrial; e Empreendedorismo Social e Estudos do Futuro. 
Giardelli destacou que a cada emprego que se fecha pela ruptura digital, pela transformação digital, pela quarta 
revolução industrial, quase três novos estão se abrindo pelos mesmos motivos”. 
“Uma vez inseridos na era tecnológica, viveremos com mais qualidade, deixando o que classifico como período da 
escassez, que terá sido a era industrial, para incorporarmos a tão bem-vinda era da abundância”, conclui. 
Presidente do Crea-SP reúne-se com presidentes de Entidades de Classe (19/12/2018) 
Reuniões antecipam ações para 2019 
 
O presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese Marinelli, recebeu nas manhãs de terça e quarta-feira (18 e 19/12), 
em seu gabinete da Sede Faria Lima, presidentes de Associações Profissionais de várias regiões do Estado, para a 
transmissão e fixação de diretrizes sobre as rotinas de colaboração mútua entre o Conselho e as Entidades 
devidamente cadastradas, visando ao alinhamento de condições para a execução de projetos de caráter social nas áreas 
da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, tais como ações que objetivem ampliar a 
fiscalização do exercício profissional e a conscientização da sociedade sobre a valorização dos profissionais, 
reforçando a importância do registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, instituída pela Lei nº 
6.496/77. 

 Reuniões com presidentes de Associações pautaram melhorias de fiscalização e divulgação da valorização 
profissional e importância da ART 



 

 

Crea-SP ultrapassa marca de 1.000.000 de ARTs em 2018 (20/12/2018) 
Presidente homenageia Superintendência de Fiscalização pelo feito 

 

  
Na tarde da sexta-feira (21/12), em breve cerimônia realizada da Sede Faria Lima, o presidente do Crea-SP, Eng. 
Vinicius Marchese Marinelli, entregou à Superintendente de Fiscalização – SUPFIS, Engª Maria Edith dos Santos, 
uma placa comemorativa à ultrapassagem da marca de 1.000.000 de Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs 
registradas no ano de 2018. 
 
ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:   
  
Ao preencher a ART, indique o CAMPO 31 com o CÓDIGO 060.  
Desta forma parte do valor arrecadado da ART, retorna para nossa Associação na forma de auxilio para manutenção 
da mesma.      
    

FELIZ NATAL            FELIZ 2019 
 
Estamos concluindo mais um ano e queremos agradecer a todos pelo carinho e participação em nossa entidade.  
Aproveitamos para desejar um Feliz Natal e esperamos que em 2019 seja um ano pleno de união, paz, alegria, 
amor, sucesso e felicidade.  BOAS FESTAS! 
 
 

 
 

A DIRETORIA  


