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EDITORIAL

Para você associado, 
com carinho!

Este é um Informe especial. Além dos últi mos aconteci-
mentos da associação, traz o que a AEAS pode oferecer a 
você associado, além dos benefí cios da MÚTUA, a Caixa de 
Assistência dos Profi ssionais dos CREAs.

Primeiramente, desejamos um ano cheio de boas perspecti vas e renovações. Que 
as perdas e complicações que enfrentamos nesses anos arrastados pela pandemia 
da Covid, nos tornem melhores e mais fortes e que consigamos olhar para este ano 
de 2022 com esperança e boas expectati vas.

Apontamos aqui, alguns importantes comunicados e o que você tem de benefí cios 
em ser associado AEAS. Os descontos, as parcerias que pode uti lizar para você, 
para sua empresa e família.

E claro, que o profi ssional credenciado pode ter uma previdência, com bons rendi-
mentos, ao estar na MÚTUA.

Sempre buscaremos o melhor para os profi ssionais, afi nal também somos profi ssio-
nais e sabemos das necessidades e entraves que a profi ssão muitas vezes nos impõe.

Fazemos para todos, para com união sermos mais fortes e melhores!

Uma boa leitura 
Heverton Bacca Sanches
Presidente da AEAS
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Contato
Av. Mário Campolim, 434
Campolim - Sorocaba/SP
(15) 3222.9795
aeas@aeas.org.br

Siga-nos nas redes sociais: @aeassorocaba

www.aeas.org.br
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UNIMED não terá mais carteirinha física para associados

A UNIMED Sorocaba informa que as carteirinhas do pla-
no de saúde vencidas a parti r de 30/11/2021, não se-
rão mais repostas de forma fí sica, e serão substi tuídas 

pelo CARTÃO VIRTUAL.

Para ter acesso ao CARTÃO VIRTUAL é preciso uti lizar o apli-
cati vo UNIMED SOROCABA, disponível nas lojas de aplicati vos 
do Google e da Apple, para “smartphones” com sistemas ope-
racionais Android ou iOS.

Com esse aplicati vo, as soluções digitais da UNIMED SORO-
CABA estarão ao alcance do usuário, como consulta do guia 
médico, acesso ao resultado de exames, agendamento de 
consultas, exames, procedimentos e telemedicina, acompa-
nhamento de suas solicitações de autorização de exames e 
procedimentos, comparti lhamento de exames com o médico, 
além do CARTÃO VIRTUAL.

No entanto, se algum associado (a) esti ver com a carteirinha venci-
da, não possuir “smartphone” ou não souber usar o aplicati vo, pe-
dimos que entre em contato com a Associação nos e-mails aeas@
aeas.org.br ou administrati vo@aeas.org.br e solicite a carteirinha 
fí sica para que possamos acionar a UNIMED Sorocaba.

Síndrome Gripal causa alta 
demanda de atendimentos e 
UNIMED oferta telemedicina 
para casos leves

A UNIMED informa que está passando por uma grande de-
manda de atendimentos nos prontos socorros, ocasiona-
dos pelos sintomas de gripe, porém muitos destes atendi-

mentos, possuem sintomas leves e podem ser atendidos através 
do serviço de Telemedicina.

Esse serviço médico de Telemedicina, está disponível todos os dias 
das 08h às 20h para adultos e crianças, está preparado para orien-
tações, condutas terapêuti cas e o direcionamento de eventuais 
afastamentos do trabalho.

O agendamento desse serviço está disponível 
através do link Agendamento online UNIMED 
Sorocaba (htt ps://app.agenda.globalhealth.
mv/agendar/?key=unimedsorocaba) ou pelo 
telefone (15) 3333-1500.

Importante a colaboração de todos(as), para que possam reduzir 
a demanda por atendimento nos prontos socorros, e para que os 
serviços de emergência estejam disponíveis para os casos que real-
mente se caracterizam como urgência e/ou emergência.
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Campanha de Natal Solidário 
encerra com mais de 100 
brinquedos arrecadados
A Campanha Natal Solidário, lançada no mês de outubro, 
teve seu encerramento no dia 17 de dezembro e arrecadou 
mais de 100 brinquedos

 A AEAS lançou em outubro de 2021 a campanha Natal Soli-
dário com o intuito de arrecadar brinquedos para crianças de 
Sorocaba e região, atendidas pela entidade Natal Sem Fome 
(NSF). Uma caixa de doação ficou disponível na sede da AEAS, 
localizada na av. Mario Campolim, 434, no Parque Campolim. 
A entidade Natal Sem Fome se dedica a iniciativas estratégicas 
ligadas a fome, saúde, educação e integração social nas cidades 
de Votorantim, Sorocaba, Piedade e Salto de Pirapora. 
Segundo o presidente da AEAS Heverton Bacca Sanches, a ideia 
foi dar um Natal mais feliz às crianças da região de Sorocaba. 
“Queremos auxiliar para um Natal mais alegre paras as crianças 
atendidas. Um brinquedo já sem valor para uma criança pode 
ser o único brinquedo e o sorriso de outra criança”, enfatiza o 
presidente.

A entrega desses brinquedos doados aconteceu no dia 18 de 
dezembro por volta das 10h na sede da entidade Natal Sem 
Fome, localizada na rua Maximinia Leme, número 207, no 
bairro do Fornazari, em Votorantim.  Estiveram presentes na 

ocasião, o presidente da AEAS, Heverton Bacca, acompanhado 
de sua esposa, Ana Laura Ribeiro Sanches, dos associados José 
Hildemar Marianno e Tiago Marianno, e a diretoria da NSF, re-
presentada pelo presidente Luís Fernando Dutra e o fundador 
Anderson Neves.

No local, foram distribuídas 100 cestas de alimentos para 68 
famílias além dos brinquedos para as crianças. No total foram 
doados 100 brinquedos através da AEAS e 70 brinquedos pela 
RiHappy, que doaram e trouxeram felicidade para as crianças 
que os receberam.

“Nós do Natal Sem Fome gostaríamos de agradecer a AEAS pelo 
apoio na campanha de arrecadação dos presentes e dizer que 
as crianças adoraram. Foi um dia incrível, juntamente com as 
doações das cestas básicas que com certeza fizeram com que o 
Natal dessas famílias e crianças fosse mais feliz”, afirma Ander-
son Neves, presidente do Conselho Deliberativo da entidade 
Natal Sem Fome.
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Você sabe o que tem de benefício 
em ser associado AEAS?

Convênios e descontos
• Convênio de saúde UNIMED (tabela diferenciada, sem ca-

rências, exceto para doenças pré-existente)
• Plano de saúde bucal UNIODONTO (tabela diferenciada, 

sem carências)
• Desconto de 25% para cursos de pós-graduação no Centro 

Universitário FACENS (para ingressantes no primeiro ano do 
curso pretendido)

• Desconto de 10% para cursos de graduação no Centro Uni-
versitário FACENS (para ingressantes no primeiro ano do 
curso pretendido)

• Desconto de 20% para cursos de pós-graduação nas facul-
dades ANHANGUERA

• Desconto de 10% para cursos de graduação e pós-gradua-
ção na UNIP Universidade Paulista

• Desconto de 40% na matrícula e 20% nas mensalidades es-
cola MATERNITÁ EDUCAÇÃO INFANTIL

• Desconto de 50% para todos os cursos da YES Idiomas
• Desconto de 40% em cursos do CCBEU Centro Cultural Bra-

sil Estados Unidos
• Desconto de 43% para todos os cursos da FIRST Idiomas na 

Unidade da Av. Afonso Vergueiro
• Desconto de 15% nas mensalidades escolares do COLÉGIO 

ADVENTISTA de Sorocaba
• Desconto de 10% na anuidade da educação infanti l bilingue 

meio período da KINGDOM School
• Desconto de 12% para cursos MBA presencial do Centro 

Hermes de Educação Superior FGV Sorocaba
• Banco SICREDI promoção em linhas de crédito e produtos 

fi nanceiros
• E outros descontos para serviços diversos em empresas 

conveniadas com a Associação.

E AINDA
• Auxílio na associação com a MÚTUA - Caixa de Assistência 

dos Profi ssionais do CREA-SP
• Publicação de currículos em no site www.aeas.org.br na 

aba Oportunidades
• Integração da classe com a comunidade
• Gratuidade ou descontos signifi cati vos em cursos/treina-

mentos/eventos promovidos pela AEAS tais como Fóruns, 
Workshops, Seminários e outros

• Reuniões Associati vas virtuais todas às segundas-feiras no 
início da noite, tratando de assuntos de interesse da Asso-
ciação e dos Associados

• Entrega, via Correios, do Informe AEAS mensalmente
• Entrega, via Correios, da Revista Anual no mês de janeiro 

com a retrospecti va do ano anterior
• Distribuição de Caderno técnico personalizado

• Atendimento ao profi ssional com disponibilização de escri-
tório com internet (coworking), sala para reunião e auditó-
rio para conferências, palestras, treinamentos e cursos;

Somente em 2021 a AEAS conseguiu as seguintes parcerias:

Empresa Ramo de ati vidade
MOOV FIT PRO Academia
SOLARITIMA Energia solar fotovoltaica
SOELO ENGENHARIA Energia solar fotovoltaica
DOUCE VISION Óti ca
SUN MOBI Créditos de energia solar
ZEST PRODEVS Cursos de formação técnica
R2 REPRESENTAÇÕES Granitos
COLÉGIO VERITAS Educação infanti l, fundamental e médio
BEMMAIS ENSINO Ensino personalizado
TORRE STEEL FRAMING Estruturas de aço para telhados
UNYLEYA Cursos de graduação e pós-graduação
COLÉGIO POLITÉCNICO Educação infanti l, fundamental e médio
CCBEU Escola de inglês

Saiba mais diretamente na administração da AEAS.

Sobre as Anuidades
A Diretoria Executi va da AEAS considerou o momento da pan-
demia e as difi culdades que a categoria profi ssional enfrenta e 
resolveu oferecer descontos nos valores das anuidades para o 
ano de 2021, com base na relação que os Associados têm com 
a AEAS e as enti dades parceiras, conforme tabela a seguir:

Condição Anuidade
Associados maiores de 65 anos de idade até 31/03/2021 R$ 30,00
Associados pagantes do plano de saúde UNIMED R$ 50,00
Associados fi liados a MÚTUA Caixa de Assistência dos 
Profi ssionais do CREA

R$ 50,00

Associados pagantes o plano odontológico UNIODONTO R$ 100,00
Associados fi liados ao SESI Serviço Social da Indústria R$ 100,00
Associados fi liados a IAB Insti tuto dos Arquitetos do 
Brasil

R$ 100,00

Associados fi liados a AEVOS Associação dos Engenheiros 
de Votoranti m e Salto de Pirapora

R$ 100,00

Associados cooperados do banco SICREDI R$ 100,00
Demais Associados R$ 150,00

Os Associados Universitários serão ISEN-
TOS da cobrança da anuidade durante este 
ano de 2021.

Saiba mais em www.aeas.org.br
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Mútua: quem tem registro no CREA pode usufruir de benefícios

A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais dos Con-
selhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREAs). É 
uma sociedade civil sem fins lucrativos criada pelo Conse-

lho 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.

Todos os profissionais com registro no CREA podem se asso-
ciar, desde que atendam às condições estabelecidas em seu 
regimento, ou ser empregado do CREA, Confea ou da Mútua. 
Enquanto o Confea define as leis e o CREA fiscaliza o exercício 
profissional, a Mútua auxilia o profissional nas suas requisi-
ções relacionadas às atividades.

Atualmente o estado de São Paulo conta com mais de 27.500 
mutualistas e segundo o diretor geral da Mútua, engenheiro 
Renato Archanjo de Castro, ser um mutualista traz uma série 
de vantagens e benefícios. “São planos de benefícios sociais, 
previdenciários e assistenciais, de acordo com a disponibilida-
de financeira de cada um. Ainda existe a linha do clube Mú-
tua, no qual pode comprar diversos produtos e ter descontos 
baseados nesse clube de vantagens do profissional”, destaca. 

O diretor afirma que um dos benefícios mais utilizados são os em-
préstimos que a Mútua faz, a juros muito baixos. “Os juros são os 
mais baixos do mercado. O profissional consegue adquirir em-
préstimos para a compra de carro, equipar seu escritório, com-
prar um terreno, uma reforma do escritório. Esses valores vão até 
80 salários mínimos, que dá hoje cerca de R$ 88 mil”, diz Castro.

A Mútua também possui o plano previdenciário Tecnoprev, 
que traz alta rentabilidade e não tem taxa de carregamento, 
ou seja, todo o dinheiro que o profissional aplica é revertido 
diretamente para ele. Além disso, também pode utilizar esse 
benefício para abater na declaração do imposto de renda, de 
acordo com o diretor geral.
 
O plano de previdência complementar da Mútua já está entre 
os maiores com vínculo associativo no Brasil. Criado em 2005, o 
TecnoPrev é administrado pela BB Previdência, do Banco do Bra-
sil. Trata-se de um plano de investimento de adesão voluntária 
que tem a função de complementar a aposentadoria do governo, 
garantindo um futuro mais tranquilo aos associados da Mútua e 
seus dependentes. Considerado hoje um excelente investimen-
to, o plano tem uma das maiores rentabilidades do mercado atu-
al.Por ser um plano fechado de previdência complementar, 
o TecnoPrev é exclusivo para os associados da Mútua e seus 
dependentes. 

A sociedade possui ainda o “Divulga Mútua”, em que a Mú-
tua oferta apoio financeiro a entidades de classe em eventos, 
cursos, palestras, até mesmo divulgações em outdoor, rádio e 
jornal, para transmitir a importância dessa associação.  

De acordo com o presidente da AEAS, engenheiro Heverton 
Bacca Sanches, esse apoio é de extrema importância para que 
as associações consigam desenvolver cada vez mais e atender 
os profissionais de maneira mais completa. Porém, a associa-
ção precisa atender alguns requisitos, como ter 70% de sua 
diretoria já ligada à Mútua, por exemplo. 

Os associados também podem obter descontos em farmácias, 
lojas de eletroeletrônicos, lojas de departamentos e de via-
gens, como é o caso da CVC.

Como se associar?
Para se associar à Mútua é bem simples. Todo profissional que 
possui o CREA pode se registrar no site www.mutua.com.br.
Basta acessar a aba “Associe-se”, preencher os dados e logo 
será gerado um boleto para pagar a anuidade da Mútua. O 
valor é de R$ 200, sendo R$ 50 para o plano de previdência 
do profissional.

“Os outros R$ 150 como seguro de vida, um seguro social que 
está incluso já nessa anuidade. A anuidade é paga propor-
cional ao ano, no mês que ele entra para associar, então por 
exemplo, quem entra agora em junho paga apenas R$ 100”, 
explica Castro.

Descontos 2022!!!
Pagamentos antecipados terão descontos diferenciados: R$40 
para pagamento até 31 de janeiro (R$160); R$30 para paga-
mento até 28 de fevereiro (R$170); e R$20 para pagamento 
até 31 de março (R$180).

Os benefícios sociais, permanecem com os seguintes valores: 
Pecúlio por Morte (natural R$20 mil e acidental R$40 mil) e 
Auxílio Funeral até R$6 mil.

Já é possível gerar o boleto da contribuição de 2022, na área 
restrita do associado, com login e senha. 

Novos associados e recém-formados
A contribuição anual 2022 dos novos associados, tanto para 
profissionais em geral, quanto para os recém-formados, será 
R$50. No mês seguinte ao pagamento da contribuição, esse 
valor será depositado, em sua integralidade, na conta de be-
nefícios previdenciários do mutualista, no Plano TecnoPrev. O 
mesmo valor de cota de associatividade (R$50) é revertido para 
as contas do TecnoPrev dos demais associados, no mês de ani-
versário de inscrição, após quitarem suas anuidades. Recém-
-formados ainda terão desconto de 50% na anuidade de 2023.

O benefício de redução da contribuição anual da Mútua para 
profissionais sexagenários também foi ampliado: agora profis-
sionais com 60 anos de idade e com 25 anos de associativida-
de também possuem desconto de 50% no valor da anuidade.
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EXISTE UM PLANO DE PREVIDÊNCIA

EXCLUSIVO PARA O PROFISSIONAL DO CREA,

COM A SEGURANÇA DO BANCO DO BRASIL. 

UM PLANO COMPLETO, COM COBERTURAS 

ADICIONAIS E TAXA ZERO DE CARREGAMENTO.

A RENTABILIDADE? 

20,82% NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS.

OUTRO DIFERENCIAL É A TRIBUTAÇÃO DO 

IMPOSTO DE RENDA: APENAS NO RESGATE. 

É POSSÍVEL, AINDA, DEDUZIR EM ATÉ 12% 

DA SUA RENDA BRUTA ANUAL OS VALORES 

INVESTIDOS NO TECNOPREV.

ENTRE EM CONTATO COM A MÚTUA-SP E 

SEJA PARTICIPANTE!
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B E N E F Í C I O S  D A  M Ú T U A :
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B E N E F Í C I O S  S O C I A I S

T E C N O P R E V

C L U B E  M Ú T U A  D E  V A N T A G E N S

V A M O S  C O N V E R S A R  
S O B R E  O  S E U  F U T U R O ?
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Como empresas podem ter eficiência energética?

Em reunião associativa do dia 13 de dezembro, a Sun Mobi, 
nova parceira da AEAS, que fornece serviços de assinatura 
de energia solar para pequenos e médios negócios, apre-

sentou um case de sucesso que obteve eficiência energética sem 
gastos, com apenas mudanças de estratégias em sua rotina. 

Segundo a empresa, a adoção de medidas de eficiência ener-
gética é premissa básica para a implementação da energia so-
lar fotovoltaica, seja em um sistema próprio de geração ou 
por meio da contratação de uma usina remota (assinatura). 
Afinal, aspectos comportamentais e planos de ação de curto 
e médio prazos aumentam a viabilidade e orientam a ter um 
sistema fotovoltaico dimensionado de acordo com a real ne-
cessidade de um pequeno negócio.
  
Guilherme Luiz Susteras, da Sun Mobi, afirma que em um 
cenário de escassez de energia e alto custo de produção, a 
Geração Distribuída (GD) a partir da fonte solar surge como 
alternativa para as pequenas e médias empresas brasileiras 
obterem maior eficiência energética em seus processos pro-
dutivos, mais segurança de suprimento e mais competitivi-
dade no negócio a partir da redução de custos operacionais 
vinculados à conta de luz. 

“A principal característica da GD é ter a geração elétrica den-
tro da rede da distribuidora local que aquela unidade consu-
midora se encontra, incluindo um sistema próprio de geração 
de energia ou a contratação de um plano de fornecimento 
elétrico de uma central fotovoltaica”, explica.

O consumidor-gerador é a base da GD no Brasil. Após ter des-
contado o seu próprio uso, este recebe um crédito na sua con-
ta pelo saldo positivo de energia gerada e inserida na rede 
(sistema de compensação de energia). Dessa forma, sempre 
que existir esse saldo positivo, o consumidor recebe um cré-
dito em energia (em kWh) na próxima fatura e terá até 60 
meses para utilizá-lo.

De acordo com Susteras, quando um cidadão ou uma empre-
sa decide instalar por conta própria um sistema solar foto-

voltaico, esse consumidor passa a gerar sua própria energia. 
“Portanto, ele beneficia a si próprio, colabora com os outros 
consumidores colocando energia elétrica junto à carga e de-
sonera o sistema energético como um todo”, comenta.

“Além disso, a GD tem vantagens de longo prazo, pois econo-
miza investimentos em transmissão e reduz as perdas nestes 
sistemas de distribuição, melhorando a estabilidade do servi-
ço de energia elétrica”, acrescenta o especialista.

Monitoramento dos equipamentos
A Sun Mobi oferece monitoramento do consumo, por meio 
de um sensor instalado no quadro de luz, para todos os seus 
clientes. Aqueles que ocupam edificações menores, com gas-
to de até 1.000 kWh por mês, recebem um display de mesa 
que traz informações instantâneas sobre o consumo. Já para 
os clientes de maior porte, o monitoramento é feito de forma 
on-line via aplicativo.

Segundo análise dos dados nos clientes da Sun Mobi, o uso 
da energia solar via assinatura integrado com a tecnologia de 
monitoramento pode reduzir a conta de luz dos consumidores 
em cerca de 15%. 

Nos estabelecimentos comerciais, os relatórios apontam 
como os maiores vilões no gasto com energia o ar-condicio-
nado, forno elétrico, geladeira e freezer. Já nas residências, a 
atenção deve se voltar para o chuveiro e forno elétrico, ferro 
de passar, ar-condicionado, geladeiras e bombas de piscina. 
“Mais da metade dos nossos clientes já tomou medidas de 
redução de consumo. Na prática, o uso da energia solar e do 
nosso dispositivo de monitoramento reflete uma grande me-
dida de eficiência energética implementada nas residências, 
comércios, indústrias e propriedades”, explica Guilherme Sus-
teras, da Sun Mobi. 

Dicas
Antes de contratar energia proveniente de GD ou instalar um 
sistema próprio de geração, a recomendação aos empreende-
dores e demais consumidores é checar a idoneidade do forne-
cedor com outras empresas já clientes do serviço. Também é 
primordial detalhar as propostas e contratos, observando se 
o valor das tarifas das distribuidoras não está exagerado ou 
se a geração do sistema está superdimensionada, isto é, com 
oferta superior a real. 

Outro cuidado a ser adotado é o de observar as garantias da-
das pelo fornecedor, tanto na parte civil como elétrica, assim 
como assegurar que a conexão com a rede da distribuidora 
seja realizada no prazo e qualidade combinados. Por fim, ou-
tro cuidado imprescindível é acompanhar a evolução da fa-
tura de energia e a geração do painel para assegurar que os 
créditos venham de forma correta na conta de luz.Guilherme Luiz Susteras é diretor da Sun Mobi


