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Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba

N este mês de setembro, há muito o que se des-
tacar. Nosso Fórum Transporte para o Futuro 
foi um sucesso. Em uma plataforma totalmen-

te tecnológica, pudemos transmitir conhecimento de 
qualidade, embasado em profissionais exponenciais e 
que realmente trouxeram luz para questões necessá-
rias e urgentes. Lembrando que o evento veio da gestão 
passada, organizado com afinco pelo engenheiro José 
Carlos Carneiro e uma equipe bastante dedicada. Nos-
so intuito, é dar continuidade e beneficiar ao máximo 
os associados e a comunidade.

Assim também fechamos a importante parceria com 
o Sicredi, com benefícios exclusivos para os associados, 
que podem a qualquer momento ir até a agência em 
Sorocaba e conversar com o gerente para obter mais 
informações. Os benefícios concedidos estão em nossa 
matéria desta edição e com mais detalhes no site aeas.

org.br. Também, nossa equipe está à disposição para mais informações.
Nossa WEBTV AEAS está a pleno vapor. Nossa equipe, liderada pelo vice-presidente Hen-

rique Deliberali, entrevistou os candidatos à prefeitura de Sorocaba destas Eleições e dispo-
nibilizou os vídeos em nosso site. Quem quiser assistir basta clicar. Importante para enten-
der, definir voto e também para que façamos um documento que será entregue na primeira 
semana após a posse do(a) eleito(a). Queremos acompanhar o poder público e dar acesso 
aos nossos especialistas, que muito podem contribuir. Além disso, nossas reuniões sema-
nais também estão sendo disponibilizadas, assim como futuras palestras e cursos. Todas 
replicadas em nossas redes sociais! Acompanhe.

E muitas outras ações que estão em andamento e ainda virão. Afinal o trabalho ainda está 
no início e sempre na configuração da gestão horizontal. Por isso, queremos que o associa-
do participe, oferte sua opinião e assim, poderemos devolver mais. Nos conte o que você 
precisa, queremos saber e aplicar.

Espero que tenha uma boa leitura!

Heverton Sanches Bacca 
Presidente da AEAS

(15) 3222-9795

aeas@aeas.org.br

www.aeas.org.br

\aeasorocaba

@aeassorocaba

A AEAS adquiriu novas máscaras com o seu logo para os 
colaboradores. O intuito é proteger tanto quem trabalha na 
associação como quem vai até a sede.

Por enquanto, as máscaras estão destinadas apenas aos 
membros da equipe, mas devem ser disponibilizadas para 
todos os associados em breve.

Novas máscaras

Diretor Eduardo Gatti, e membros da equipe AEAS, Ocimar 
Prado e Vanessa Beltran com as novas máscaras

TV - AEAS Sorocaba

WEBTV - AEAS
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Reuniões associativas semanais focam em desenvolver 
ideias e projetos para associados

A s reuniões associativas da AEAS continuam a todo o vapor. 
No mês de setembro, estavam sendo feitas pelo aplicativo 
zoom, todas as segundas-feiras, às 19h. 

A participação dos associados é importante, segundo o presi-
dente Heverton Bacca, para que todos tenham ciência do que 
está em andamento e dar sugestões do que pode ser feito. “É 
importante lembrar, que no início de nossa gestão, em agosto, 
ressaltamos a questão da gestão horizontal, e nada mudou de lá 
para cá. Nosso trabalho é unir forças para que a Associação te-
nha cada vez mais impacto nas decisões que dizem respeito aos 
profissionais e à cidade de Sorocaba e região. E assim, com as-
sociativismo, conseguiremos melhorias e mudanças”, ressalta.

Há muitos projetos em andamento e que estão sendo plane-
jados e colocados em prática aos poucos. No mês de setem-
bro uma das mais importantes conquistas foi a parceria com o 
Sicredi, em Sorocaba (SP). A AEAS se certificou em conquistar 
benefícios exclusivos aos associados, como linhas de crédito e 
muitos outros, sem trazer ônus para ambos os lados.

Segundo o presidente Heverton, que já abriu sua conta pesso-
al no Sicredi, esta parceria realmente foi um marco importante 
para o associado. “O Sicredi nos oferta condições realmente es-
peciais e todos os associados terão direito”, declara. (Leia mais 
informações em matéria exclusiva nesta edição – pg. 8).

Assim, o Clube de Vantagens EAS (Engenheiros e Arquitetos de 
Sorocaba) está tomando forma. Segundo o arquiteto Eduardo 

Gatti, que está liderando este projeto, o aplicativo que está em 
desenvolvimento trará uma carteira digital para reconhecimen-
to do associado, localização dos benefícios e muito mais. “Que-
remos fazer a diferença para o associado, que realmente traga 
impactos positivos em sua rotina. Parceria não apenas com áre-
as afins, mas com escolas, farmácias, padarias, postos de gaso-
lina, e assim por diante. Estamos trabalhando muito e teremos 
bons resultados em breve”, ressalta.

Também foi na reunião associativa que as entrevistas com os 
candidatos à prefeitura de Sorocaba foram delineadas. Assim foi 
colocado em prática. Oito entrevistas, com sete candidatos a pre-
feito e uma com candidato a vice-prefeito.

Estão disponíveis em nossa WEBTV AEAS, pelo link aeas.org.br/tv/. 
(Leia mais informações em matéria exclusiva nesta edição – pg. 6).

Outro ponto debatido foram as palestras que devem voltar a 
acontecer, a princípio, de maneira online. A diretoria tem a inten-
ção de trazer temas relevantes a todos os associados e por isso, 
fará em breve uma pesquisa para que falem o que desejam e pre-
cisam. Será feita pelo site e redes sociais.

Desde meados de setembro, todas as reuniões estão sendo dis-
ponibilizadas na mesma semana em que acontecem, na WEBTV 
AEAS, que podem ser acessadas em nosso site aeas.org.br/tv/.

Para participar das reuniões, não é necessário ser associado. 
Basta acessar os links enviados às segundas-feiras pelas redes 
sociais e site da AEAS.

Presidente Heverton Bacca Participação do eng. José Carlos Carneiro Participante ativa, arquiteta Tati Kurokawa Diretor Alessandro Nogueira
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Fórum Digital da AEAS discutiu o transporte do futuro de Sorocaba e  
estimulou o pensamento como ferramenta de transformação 

N os dias 23 e 24 de setembro, a AEAS realizou mais um 
evento histórico com importante conteúdo técnico, que 
poderá ser usado pelos administradores públicos e que 

poderá ser consultado a qualquer momento pelos interessados 
na melhoria da mobilidade urbana.

O Fórum Digital sobre Transporte do Futuro: Pensar para 
Transformar, que teve transmissão pela WEBTV AEAS, propi-
ciou a concentração de conhecimentos num projeto útil e a 
partir das experiências de engenheiros e arquitetos habituados 
com as peculiaridades de Sorocaba. “Entendemos que criar 
um seminário sobre o assunto revela-se como um grande di-
fusor da ideia e um estímulo aos profissionais, a partir de uma 
criação própria, carregada de conhecimentos de ponta”, disse 
o engenheiro José Carlos Carneiro, organizador do fórum e ex-
-presidente da AEAS. 

O evento trouxe ao debate as oportunidades e inovações viáveis 
às condições socioeconômicas do município e facilitou a integra-
ção da sociedade, do poder público, empresas e os centros de 
conhecimento e pesquisa na discussão sobre o reordenamento 
urbano na região central de Sorocaba. “Focamos a ideia do plane-
jamento e da educação de forma ampla”, resumiu Carneiro.

O presidente da AEAS, engenheiro Heverton Bacca, afirma que 
“o evento foi um sucesso devido a idealização e organização do 
engenheiro José Carlos Carneiro. Nossa gestão dará continui-
dade e apoiará totalmente à realização de eventos desse porte, 
independente das adversidades, como a pandemia que enfren-
tamos atualmente”.

O engenheiro Bacca fez questão de ressaltar que “mesmo no 
momento de restrição de deslocamento e aglomeração, a tec-
nologia usada para a transmissão do evento foi a grande aliada 
para garantir a transferência de conhecimento e as discussões 
propostas, pois permitiu que o Fórum Digital sobre Transporte 
do Futuro: Pensar para Transformar fosse realizado de maneira 
correta. Conseguimos alcançar os objetivos que os eventos da 
Associação propõem, que é o de apresentar as soluções de mo-
bilidade defendidas pelos engenheiros, arquitetos, tecnólogos e 
técnicos associados da AEAS para a sociedade e para a cidade”.

Bacca enalteceu o importante e decisivo apoio do CREA-SP, 
que possibilitou o financiamento do evento, e permitiu assim, 
que a AEAS cumpra a sua missão de levar informações à popu-
lação, para que tenham acesso ao conhecimento avançado da 
tecnologia e da mobilidade. “Mais do que observar o futuro da 
mobilidade, o Fórum expõe às autoridades públicas a perspecti-
va de que temos muito a fazer, desafios a encarar e que a AEAS e 

seus associados podem participar ativamente desse processo”, 
afirmou o presidente.

O presidente da AEAS chama a atenção para o fato de que “a 
observação da tecnologia em seu estado da arte faz com que 
promovamos a tendência de pleno emprego para engenheiros, 
arquitetos, tecnólogos e técnicos e que a aplicação e o desen-
volvimento dessas tecnologias levarão a muitas oportunida-
des aos profissionais”. 

Mostrando satisfação com o trabalho realizado, Bacca declarou 
que “o evento causou impacto positivo e o fato do conteúdo ficar 
disponível na WEBTV AEAS é a garantia de que os frutos do Fórum 
Digital sobre Transporte do Futuro: Pensar para Transformar po-
derão ser apreciados por muito tempo. A associação contribuiu 
para que esse avanço tecnológico chegasse a muita gente e isso 
poderá influenciar os novos rumos do poder público para aten-
der as demandas da sociedade no que diz respeito à mobilidade, 
respeitando a sustentabilidade, a eficiência energética e ecologia, 
preocupação contínua da AEAS e dos profissionais associados”.

O evento e suas resoluções
Realizado totalmente dentro de uma plataforma virtual, o Fó-

rum Digital Transporte do Futuro: Pensar para Transformar apre-
sentou doze palestras técnicas mais uma mesa-redonda final 
e demonstrou que o município de Sorocaba precisa, principal-
mente, mudar a forma de pensar, na busca de uma mentalidade 
de mudanças. 

Toda a transmissão foi feita a partir de um estúdio montado 
na sede da AEAS. O formato não presencial propiciou um alcan-
ce muito maior pela transmissão on-line, formando uma plateia 
multiplicada para um conteúdo que continua em veiculação. 
Nele, engenheiros, arquitetos, professores, urbanistas, especialis-
tas em trânsito, tecnólogos, representantes de empresas e do po-
der público, instituições e faculdades voltadas para a tecnologia 
puderam expor suas visões, colocar à disposição o seu conheci-
mento a serviço do planejamento e da busca de soluções para os 
problemas de urbanismo e de mobilidade urbana em Sorocaba.

O evento da AEAS provou que há formas de manter o adensa-
mento populacional com conforto e qualidade, com proteção do 
meio ambiente e custos aceitáveis, com participação da iniciati-
va privada. É o caso da apresentação, durante o fórum, do pro-
jeto do minimetrô, que se assemelha a um elevador horizontal e 
circularia no subsolo das calçadas do centro antigo e do centro 
expandido, uma solução não convencional de fácil operação. 
Mas, outras soluções locais podem surgir, aproveitando-se da 

O arquiteto Tiago da Guia Oliveira e o secretá-
rio de Planejamento Urbano de Sorocaba, Hel-
der Abud Paranhos, abordaram o reordena-
mento urbano na região central de Sorocaba

Eng. Renato Gianolla explanou remota-
mente sobre o cidadão e a mobilidade nos 
grandes centros urbanos 

Eng. José Roberto C. Piqueira, presidente 
do IPEN e ex diretor da Poli-USP falou sobre 
a Engenharia da Complexidade 

Eng. José Carlos Carneiro, que planejou o 
evento, foi um dos primeiros palestrantes
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expertise, da massa crítica e do domínio tecnológico já existente 
na cidade, para tornar a vida melhor.

Por certo, não dá para fugir deste fato: Sorocaba precisa im-
plantar, dentro de médio prazo, o transporte sobre trilhos, apro-
priado para grandes deslocamentos de pessoas. 

O sistema de transporte do momento precisa fazer funcionar 
bem o que já existe e adequar a chegada do BRT. E vai precisar 
ter, de forma harmônica, na sequência, um conjunto de modais 
que ocupem três dimensões: a superfície do sistema viário, a 
parte subterrânea e também a parte aérea.  Viadutos, elevados, 
túneis, trem, ônibus, algum tipo de metrô, sistema de ônibus 
adequado, táxis, veículos com aplicativos a serviço do trans-
porte público, carros elétricos, carros autônomos, drones e o 
que mais? E também sistemas que contemplem a cidade como 
centro metropolitano e suas relações com a Grande São Paulo e 
outras cidades da futura megalópoles. Como acontecerá a inte-
gração de todos esses modais, de forma prática, rápida e econô-
mica? Só a política pública conciliada com a comunidade cientí-
fica e iniciativa privada poderá garantir isso.

Para o engenheiro Carneiro, o evento ultrapassou as expectati-
vas, usando um formato novo para se debater e apresentar ideias 
criativas, inclusive sobre gerenciamento das questões de trânsito 

e urbanismo. Para ele, o evento mostrou que a cidade tem profis-
sionais e tecnologia à altura para se pensar no futuro, com solu-
ções adequadas a nossa realidade e a custos adequados.

A prova do alcance e do potencial da cidade está na forma 
como agregou, para um evento, profissionais destacados, em-
presas de tecnologia, instituições preocupadas com a cidade, 
como o Ciesp e a Associação Comercial, Agência da Região Me-
tropolitana, instituições de ensino superior como a Faculdade de 
Tecnologia (FATEC), Faculdade de Engenharia (FACENS), Unesp, 
Instituto Federal (IFSP) e o apoio da Associação Brasileira da In-
dústria Ferroviária (ABIFER) e da Associação de Engenheiros e 
Arquitetos do Metrô (AEAMESP).

Na mesa-redonda que finalizou o evento, ficou clara a neces-
sidade de Sorocaba, com participação da comunidade técnica, 
desenvolver um projeto urbano baseado em amplo debate de 
ideias para o futuro de Sorocaba, que discipline o seu cresci-
mento, garanta qualidade de vida e encontre soluções tecnolo-
gicamente adequadas para o município. Um projeto que tenha 
sequência, independentemente de quem esteja comandando 
o governo municipal. Nisso tudo, entra o planejamento educa-
cional, que prepara a mão de obra para os novos tempos.

*Colaboração de Aldo Fogaça e Celso Marvadão

Cenário digital no Fórum Transporte do Futuro Diretor do IFSP Sorocaba, prof. Dr. Denilson de Camargo Mirim, 
explicou sobre a tecnologia local para os desafios do futuro

Prof. fundador da UNESP Sorocaba, eng. Galdenoro Botura 
Junior

Eng. Carneiro e o coordenador da Fatec Sorocaba, prof. eng. Nel-
son Rampim, explicou a tecnologia local e os desafios do futuro

Diretor da Fatec Sorocaba, prof. Dr. Luiz Rosa, que falou da 
tecnologia local para os desafios do futuro

Diretor da Abravei, eng. Ricardo Bovo falou da tecnologia 
local para os desafios do futuro

Lendro Santos, diretor da Flex do Brasil, remotamente falou 
da tecnologia local para os desafios do futuro

Claudio Castro, diretor da Schaeffler, remotamente tam-
bém falou da tecnologia local para os desafios do futuro

Encerramento do presidente da AEAS, eng. Heverton Bacca 
Sanches

Antes de começar a Mesa Redonda com o jornalista Celso 
Marvadão, o eng. Carneiro e Ângela

Diretor da Regional do Ciesp Sorocaba, Erly de Sillos, 
remotamente  

Equipe de apoio da BR Audiovisual e membros da  AEAS ao 
final do evento 
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AEAS entrevista candidatos à prefeitura de Sorocaba

A AEAS promoveu entrevistas online com os 8 candidatos à 
prefeitura de Sorocaba, entre o fim de setembro e início 
de outubro e todas foram divulgadas ao mesmo tempo 

em nossa WEBTV, no site da associação.
Segundo o responsável pelo projeto, o vice-presidente Henri-

que Deliberali, o intuito foi ter um parâmetro do que os candi-
datos responderiam sobre questões pontuais, que estão ligadas 
diretamente ao que os membros da AEAS entendem melhor: 
engenharia, arquitetura, urbanismo, novas tecnologias. “As per-
guntas foram formuladas por diretores e associados para que 
saibamos o que os candidatos farão em casos específicos, que 
impactam na vida do cidadão. Quisemos fazer as mesmas per-
guntas para todos os candidatos, para justamente ter um parâ-
metro de comparação”, explica.

Os assuntos foram variados. De plano diretor à cidade inteli-
gente, equipamentos públicos, iluminação, patrimônio histórico, 
obras grandiosas, o Parque Tecnológico de Sorocaba e outros as-
suntos que visam o desenvolvimento da cidade.

A participação também. Em cada entrevista, um grupo de es-
pecialistas da associação se revezava para fazer as perguntas 
aos candidatos. Para o diretor arq. Eduardo Gatti, que participou 
de quase todas as entrevistas, foi um trabalho muito importan-
te. “Essas entrevistas são para toda a sociedade. Para que os ci-

dadãos escolham seus candidatos com sabedoria, entendendo 
como cada um poderá lidar com os assuntos propostos”, ressalta.

Para o presidente Heverton Bacca, estas entrevistas também 
foram uma maneira de colher informações para que a Associa-
ção tenha parâmetros, participe ativamente das resoluções e 
cobre o poder público, assim que o pleito for concluído. “Que-
remos ir além. Essas respostas e projetos apresentados são uma 
base para saibamos o que os candidatos se propõe. Nós, como 
representantes de categorias tão importantes e necessárias para 
a construção de uma cidade organizada, sustentável, inovadora, 
queremos participar ativamente desse planejamento, e claro, da 
implantação disso”, ressalta.

As entrevistas estão disponíveis em nossa WEBTV AEAS, em 
aeas.org.br/tv/ e no canal do Youtube AEAS Sorocaba.

As entrevistas foram feitas por ordem de agendamento.
• Raul Marcelo (PSOL)
• Renan Santos (PDT)
• Dr. Leandro (Democratas)
• Maria Lúcia Amary (PSDB)
• Carlos Péper (Solidariedade)
• Rodrigo Manga (Republicanos)
• Roberto Freitas (PSB) - candidato a vice-prefeito
• Flaviano Lima (Avante)

Candidato Raul Marcelo (PSOL) Candidato Rennan Santos (PDT) Candidato Dr. Leandro (Democratas) Candidata Maria Lúcia Amary (PSDB)

Candidato Carlos Péper (Solidariedade) Candidato Rodrigo Manga (Republicanos) Candidato a vice-prefeito Roberto Freitas 
(PSB)

Candidato Flaviano Lima (Avante)
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Eleições CREA/Mútua/Confea têm grande participação de credenciados
As Eleições 2020 do CREA-SP 

(Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Estado 
de São Paulo) /Confea (Con-
selho Federal de Engenharia e 
Agronomia) /MÚTUA aconte-
ceram de maneira presencial 
no dia 1 de outubro, em mais 
de 250 cidades no Estado de 
São Paulo, com 300 mesas de 
votação à disposição dos pro-
fissionais registrados, das 8h00 
às 19h00.

A decisão para ser presen-
cial foi do Superior Tribunal 
Federal, proferida em julho, e 
da Comissão Eleitoral Federal do Confea, órgão que disciplina as 
medidas administrativas de organização das Eleições.

A sede da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba 
foi um dos locais de votação. Assim como em todos os outros, foi 
obrigatório o uso de máscaras, houve demarcação de distancia-
mento entre eleitores na fila e à frente dos mesários, álcool 70% 
para higienização das mãos dos eleitores, mesários com máscaras 
e protetores faciais adequados e luvas descartáveis, ambiente are-
jado e higienizado, urnas e canetas higienizadas com álcool 70% 
após cada votação.

O presidente da AEAS, Heverton Bacca, votou pela manhã na 
sede da Associação. “Como profissionais credenciados temos que 
exercer nosso direito ao voto. É assim que ofertamos nossa con-
tribuição para melhorar e evoluir. Quanto mais profissionais vota-
rem, mais força nossa categoria terá”, ressalta o presidente. Outros 
membros da diretoria e associados também foram até a Associa-
ção para votar.

Notícias CREA-SP

A Comissão Eleitoral Regional de São Paulo (CER) ressalta que 
“no dia do pleito, as eleições aconteceram de forma ordeira, tendo 
todos os candidatos participado no dia de forma regimental, por 
meio de seus respectivos fiscais de urna, sobretudo quando do fe-
chamento das urnas e da apuração local dos votos. A CER esclarece 
que todas as informações acerca do processo eleitoral estão dispo-
níveis no site”, informou.

O eng. Vinicius Marchese Marinelli foi reeleito a presidente do 
CREA-SP com 5.615* votos. Ele agradeceu em suas redes sociais a 
todos que votaram, e disse que recebeu votos de quase todas as 
unidades. Afirma que o trabalho está apenas começando e que o 
compromisso é manter o atendimento a todos que precisam do 
CREA-SP. “Fico muito honrado de ter essa confiança e de represen-
tá-los. Vamos continuar a trabalhar”, afirmou. Também parabeni-
zou aos eleitos da Mútua, o diretor geral Renato Archanjo de Castro, 
eleito com 10.926* votos,  o diretor administrativo Ronaldo Floren-
tino dos Santos, com 8.588*,  e o presidente eleito do Confea, Joel 
Krüger, que recebeu 34.596* votos.

*A quantidade de votos não havia sido homologada até o fecha-
mento deste informe, por isso, os resultados são iniciais.

Para mais informações acesse www.creasp.org.br

Heverton Bacca, pre-
sidente AEAS, após 
votar pela manhã

Vinicius Marchese Ma-
rinelli durante discurso 
após Eleições 

Diretor Financeiro, 
Alessandro Bogila, 
após votar

Hudson Pissini, diretor de Em-
pregabilidade, após votação

Vice-presidente Henrique 
Deliberali também cum-
priu seu papel

Sede da AEAS com demarcações de distan-
ciamento no chão
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Parceria com Sicredi traz vantagens exclusivas para associados

A AEAS fez em meados de setembro uma nova parceria 
com o Sicredi, a primeira instituição financeira coope-
rativa do Brasil. O intuito foi trazer benefícios realmente 

diferenciados para os associados da AEAS.
Segundo presidente da AEAS, Heverton Bacca, esta parceria é 

muito importante. Para ele, o Sicredi, diferente de outros ban-
cos, oferta um atendimento com condições especiais para a As-
sociação. “O Sicredi é um grande parceiro e realmente está ofe-
recendo benefícios exclusivos para o associado”, declara.

O gerente da agência Sicredi de Sorocaba, Luis Sinaglia, afirma que 
o Sicredi é o maior sistema de cooperativas do Brasil, com tarifas e 
taxas bastantes competitivas no mercado. Ele ressalta ainda que este 
modelo proposto de parceria traz somente benefícios para ambos. 
“Não há nenhum ônus nessa parceria. Este modelo só agrega, tanto 
para os associados Sicredi quanto para os associados AEAS”, afirma.

Segundo o diretor Eduardo Gatti, esta iniciativa está dentro 
do escopo do Clube de Vantagens AEAS, que será via aplicativo, 
chamado Clube EAS. Haverá, não apenas descontos, mas vanta-
gens e benefícios em setores diversos, como farmácias, padarias 
e outros. “O intuito é realmente trazer benefícios e descontos 
para os associados, que faça a diferença no seu dia a dia. Como 
exemplo, desconto em um posto de gasolina para quem traba-
lha muito viajando. Estamos trabalhando muito por isso”, ressal-
ta. Em breve haverá mais informações sobre o Clube EAS.

O presidente Bacca foi um dos primeiros a formalizar a parce-
ria com o Sicredi, abrindo uma conta na Instituição. “O contrato 
foi formalizado com ótimos benefícios e por isso, eu mesmo quis 
abrir uma em meu nome”, ressalta.

Saiba quais são os benefícios:
• Linhas de captação com rentabilidades diferenciadas, con-

forme valores e prazos de carência, além de distribuição de 
sobras sobre saldo médio aplicado nos moldes aprovados 
pela Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Sicredi Agro-
empresarial PR/SP;

• Crédito rotativo para desconto de recebíveis (cheque ou du-

plicatas) à taxa de até 1,05% ao mês e prazo de até 150 dias, 
a partir de R$ 15 mil;

• Crédito rotativo para antecipação de cartões à taxa de até 
1,15% ao mês e prazo de até 150 dias, a partir de R$ 15 mil;

• Crédito parcelado para capital de giro à taxa de até 0,99% ao 
mês em até 36 parcelas mensais, a partir de R$ 20 mil;

• Crédito pessoal parcelado à taxa de até 1,79% a.m ao mês em 
até 36 parcelas mensais, a partir de R$ 10 mil;

• Linha de crédito para investimento em aquisição de equipa-
mentos, equipamentos de informática, móveis e utensílios a 
taxa de 2,15% ao mês em até 36 parcelas mensais;

• Limite de crédito rotativo a taxa 2,45% ao mês e prazo de 180 
dias com renovação automática conforme características do 
produto;

• Linha de crédito para aquisição de veículos de passeios e uti-
litários com deflator de 0,06% sobre a tabela vigente de fi-
nanciamentos da Sicredi Agroempresarial;

• Limite de cheque especial/empresarial com taxa de 4,95% a.m.;
• Sistema SICREDI de cobrança integrada com registro no valor 

de R$ 1,65 (impressão e postagem pela empresa);
• Custódia de cheques no valor de R$ 0,30 por documento;
• Isenção da primeira anuidade do Cartão Sicredi VISA/MAS-

TERCARD GOLD ou PLATINUM. Para os próximos anos, po-
lítica de desconto baseada na utilização anual. Para Cartão 
MASTERCARD BLACK, anuidade diferenciada de R$ 700,00.

Verificar na íntegra as condições dos benefícios no site  
aeas.org.br/noticias

AEAS volta a ter atendimento presencial parcial
No dia 5 de outubro, a Associação dos Engenheiros e Arqui-

tetos de Sorocaba voltou a fazer atendimentos presenciais, das 
08:30 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira. Porém, apenas 
com um funcionário.

Estão sendo adotadas medidas de segurança indicadas pelos 
órgãos públicos e de saúde para garantir a integridade dos asso-
ciados e daqueles que fazem o atendimento. 

No local de atendimento é obrigatório o uso de máscaras, há orien-
tação de distanciamento entre os atendentes e os atendidos, álcool 
70% para higienização das mãos, ambiente arejado e higienizado.

Os associados serão recebidos para resolução de casos mais 
simples, como emissão de boletos, entrega das carteirinhas Uni-
med e Uniodonto. Também há atendimento telefônico pelos nú-
meros (15) 3222-9795, 3222-9957 e 3202-5893.

Para situações mais específicas ou que o atendente não consi-
ga resolver, como filiação, adesão aos planos de saúde e odon-
tológico, assuntos financeiros e administrativos, o atendimento 

em “home office” continua, por meio dos contatos a seguir:
Para assuntos administrativos, contatar o colaborador Ta-

deu nos telefones (15) 3233-2656 ou (15) 99800-0406, e e-mails 
aeas@aeas.org.br ou tadeu@aeas.org.br

Para assuntos relacionados aos planos de saúde Unimed 
e planos odontológicos Uniodonto, contatar a colaboradora 
Vanessa no telefone (15) 99787-8359 (telefone e whats app) e 
e-mails administrativo@aeas.org.br ou vanessa@aeas.org.br

Para assuntos financeiros, contatar o colaborador Ramon no 
telefone (15) 99660-5922, e e-mails comissoes@aeas.org.br ou 
ramon@aeas.org.br

Para assuntos de sistema e TI, contatar o colaborador Ocimar 
no telefone (15) 98100-0237 e e-mails sistemas@aeas.org.br ou 
ocimar@aeas.org.br

Para outros assuntos, contatar o colaborador Ocimar no te-
lefone (15) 98100-0237 ou e-mails sistemas@aeas.org.br e oci-
mar@aeas.org.br

Presidente Heverton Bacca 
oficializando a abertura da 
sua conta no Sicredi


