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ELEIÇÕES

AEAMVI tem nova diretoria AEAMVI tem nova diretoria 
para o triênio 2021-23para o triênio 2021-23
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O que esperar do 
próximo prefeito

Luciano Thiesen (Engenheiro Civil)
Presidente da AEAMVI

Blumenau é uma cidade que 
nos últimos anos cresceu mui-
to. Estamos vendo grandes 
construções surgindo. Prédios 

residências e comerciais, indústrias, 
empreendimentos comercias, assim 
como obras públicas, transformando as 
características urbanas da cidade e mo-
dernizando nossa infraestrutura viária. 

Blumenau precisa se planejar para o 
futuro, pensar especialmente em proje-
tos sustentáveis de mobilidade urbana, 
sob pena de travar. Não há solução fácil, 
nem barata. A cidade paga o preço por 

não ter tido a 
capacidade de 
olhar, pensar 
no futuro. 

Em meio 
a o  “ N o v o 
Normal”, por 
conta da pan-
demia ,  B lu-
menau inicia 
2021 com um 
gerente que 
terá  quatro 
anos para re-

pensar, diagnosticar, planejar e tentar 
correr atrás do tempo perdido. Passado 
o período eleitoral, com ou sem reelei-
ção, o gestor da cidade e sua equipe 
assumem um novo mandato com aval 
da maioria da população e isso renova 
espíritos, motiva e cria ambiente para o 
debate de novas ideias. 

O prefeito terá pela frente inúme-
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ros desafios. Será preciso construir 
“pontes”, buscando recursos externos 
e também estabelecendo parcerias 
com as entidades organizadas da 
sociedade. 

Neste sentido a AEAMVI está de 
portas abertas ao prefeito. Propomos a 
parceria naquilo de for necessário para 
encontrar as melhores soluções de en-
genharia. Também dando sua parcela 
de contribuição junto aos conselhos 
e entidades onde estamos presentes. 

Acreditamos nesse caminho, na 
força dessa parceria, onde teremos a 
oportunidade de contribuir para o bem 
comum de Blumenau.

Nesse processo, também será fun-
damental a escolha de nomes certos 
para ocupar posições estratégicas na 
gestão. A cidade conta com um seleto 
grupo de profissionais de engenharia, 
especialistas nas diversas áreas dessa 
profissão. Bons nomes, portanto, não 
faltam. Sejam eles do quadro efetivo 
de servidores ou oriundos da iniciativa 
privada. Mas que sejam profissionais 
da área, com conhecimento de causa 
na arte de planejar e executar obras 
que a cidade tanto precisa. 
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1º Talk AEAMVI online

Compartilhando conhecimento 
no FastBuilt Experience 

AAEAMVI está atualizada nesse 
‘Novo Normal’ e optou pelo 
uso de plataformas online para 

oferecer cursos e eventos de capacita-
ção aos seus associados. Neste novo 
webinar, o tema foi a tecnologia SEL 
para detecção de arco elétrico e como 
parametrizá-lo, combinando a detec-
ção de luz e a proteção de sobrecor-
rente ultrarrápida, presentes no relês 
SEL-751, SEL-849 e SEL-710-5.

A combinação da tecnologia de 
detecção de luz com proteção rápida 
de sobrecorrente fornece detecção 
de arco voltaico de alta velocidade 
e melhora a seletividade, evitando 
atuações indevidas. Os relês de pro-
teção contra arco elétrico funcionam 
com equipamentos de baixa e média 
tensão, integrando-se facilmente com 
outros dispositivos, em instalações de 
concessionárias, indústrias e em escala 
comercial.

A tecnologia de detecção de arco 
elétrico diminui significativamente o 
tempo que um relê leva para disparar, 
em resposta a uma falha de arco. Desta 
forma, reduz a energia incidente, extre-
mamente perigosa para vidas humanas 
e os ativos protegidos.

O ��������“Soluções SEL: Proteção 
Contra Arco Elétrico na Velocidade da 
Luz” contou com apoio do CREDCREA, 
CREA-SC, Verkauf Soluções Integradas, 
Wacker e Via Ápía Eventos, empresa 
organizadora da Fenahabit. 

Nos dias 17 e 18 
de novembro ocorreu 
o FastBuilt Experience, 
nascido com objetivo 
de criar uma comu-
nidade colaborativa e 
intensa entre os profis-
sionais de engenharia, 
arquitetura e indústria 
da construção, unindo e comparti-
lhando conhecimento, experiências 
e promovendo networking com os 

principais nomes e re-
ferências em inovação 
e tecnologia. 

O evento focou no 
fortalecimento do ecos-
sistema de inovação na 
construção civil, apre-
sentando tendências 
do setor. A edição de 

2020 foi transmitida online para 
todo o Brasil, num ambiente digital 
exclusivo para startups. 

CURSOS E EVENTOS
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ELEIÇÕES NA AEAMVI

O engenheiro eletricista Ewerson 
Lombardi será o novo presidente
���������
����������	������
�������������������������������

No dia 1º de outubro foi 
agendada a Assembleia 
Geral Ordinária para 

eleição da diretoria que vai  
comandar a AEAMVI no triênio 
2021-2023. Como apenas uma 
chapa inscrita, a AGE não ocor-
reu, com base no quinto pará-
grafo do artigo 29 do Estatuto 
da entidade. Com isso, a chapa 
encabeçada pelo engenheiro 
eletricista Ewerson Lombardi 
foi homologada. 

A posse da nova diretoria 
está programada para o próxi-
mo dia 25, cumprindo todos os 
protocolos preventivos contra a 
pandemia de coronavírus.

DIRETORIA DA AEAMVI (GESTÃO 2021-2023)
PRESIDENTE
Ewerson Lombardi (Engenheiro Eletricista) 

VICE-PRESIDENTE
Luciano Thiesen (Engenheiro Civil)

PRIMEIRA SECRETÁRIA
Daniela Camargo de Souza (Engenheira Civil)

SEGUNDO SECRETÁRIO
Marcelo de Souza (Engenheiro Civil)

PRIMEIRO TESOUREIRO 
Jaison William Spolavori 
(Engenheiro Eletricista)

SEGUNDA TESOUREIRA
Olga Catarina Tordo (Engenheiro Civil)

DIRETOR TÉCNICO 
Lênio Jeremias (Engenheiro Eletricista)

DIRETORA SOCIAL
Janaína da Silva Santos (Engenheira Civil)

DIRETOR DE MARKETING
Marcos Aurélio Amarante (Engenheiro 
Eletricista)

CONSELHEIRO 1
Evandro Luiz Schuler (Engenheiro Civil)

CONSELHEIRO 2
Rafael Rocha (Engenheiro Eletricista)

CONSELHEIRO 3
Mauricio Carvalho Laus 
(Engenheiro Eletricista)

CONSELHEIRO SUPLENTE 1
Luciano Flores Airoso (Engenheiro Eletricista)

CONSELHEIRO SUPLENTE 2
Martin Heisch (Engenheiro Florestal)

CONSELHEIRO SUPLENTE 3
Jean Ferrari (Engenheiro Civil)



Conheça o novo presidente da AEAMVI

Ewerson Lombardi formou-
-se em engenharia elétrica 
industrial no ano de 2003, 

pela Universidade Regional de Blu-
menau (Furb). Em 2008, na mes-
ma universidade, graduou-se 
como engenheiro de segurança e 
medicina do trabalho. Tem ainda 
a diplomação em gestão empresa-
rial pela Fundação Getúlio Vargas. 

Atualmente é diretor na em-
presa Innovar Engenharia e Con-
sultoria, onde atua em projetos e 
execução, gestão de manutenção, 
gestão ambiental, gestão em se-
gurança patrimonial, além de trade 
na comercializadora de energia 
elétrica para médias e grandes 
empresas no Vale do Itajaí). 

28 anos de Cia. Hering

Mas boa parte de sua carreira 
profissional ocorreu na Cia. Hering. 
Foram 28 anos na empresa, como 
gerente de engenharia e manuten-
ção. Na tradicional empresa têxtil, 
foi líder no desenvolvimento de 
grandes projetos, como a expan-
são e implantação dos processos 
industriais de sete unidades na 
Região Centro-Oeste, com 85.000 
m² de área construída, e outros 
19.340 m² no Rio Grande do Norte

Destacou ainda na construção 
das Lojas Hering Store no Sul e no 
acompanhamento do restauro 
de dois imóveis tombados pelo 
patrimônio histórico que abrigam 
o Museu Hering e o Centro de 
Memória Ingo Hering. Também 
dos projetos de modernização 

do parque industrial, dentro do 
conceito de Indústria 4.0; retrofit 
de máquinas industriais e layout 
administrativos, na área de segu-
rança do trabalho; responsável 
pelo coração da indústria, que 
são as áreas de energias, e com o 
controle e planejamento de ma-
nutenção dos ativos da empresa.

Por fim, implantou a Comissão 
Interna de Conservação de Energia, 
com indicadores relevantes para a 
gestão das matrizes energéticas e 
meio ambiente, com implantações 
de projetos como a recuperação 
de energia e a reutilização de água, 
sendo estes publicados relatório 
anual para o investidor.

Participação em entidades

Em entidades, sempre sem 
remuneração, teve uma atuação 
destacada. Na AD. Hering foi 
diretor patrimonial, desenvol-
vendo atividades de gestão de 
projetos e obras, manutenção, 
facilites e contratos e elaborou o 
planejamento estratégico e sua 
implantação, entre os anos de 
2004 e 2020.

Na AEAMVI ocupou o cargo 
de diretor técnico na última ges-
tão, entre 2018 e 2020. Responsá-
vel pela organização de palestras, 
conferência e cursos de aprimo-
ramento técnico dos profissionais 
de engenharia. Ainda na ação de 
atração de novos sócios e busca 
de parcerias com universidades e 
instituições, agregando conheci-
mento e lazer aos sócios.

MUTIRÃO: Qual a importância de ser associado 
da AEAMVI?

EWERSON: Associar-se à AEAMVI é acreditar que 
juntos podemos transformar a vida das pessoas. Acredi-
tamos na valorização profissional como contribuição para 
a qualidade de vida. Desta forma, os sócios têm a possi-
bilidade de realizar cursos de ferramentas de engenharia 
e projetos, como por exemplo o BIM, certificado pela 
Autodesk. Participam ainda de palestras, onde a troca de 
cases de engenharia e formação de parceiros é riquíssimo. 
Forma uma grande rede de networking, além de benefícios 
na área de lazer e instituições de ensino.

MUTIRÃO: O que o motivou a se candidatar para 
presidência da entidade?

EWERSON: Sempre tive uma participação na AEAMVI, 
nos cursos, eventos, de parcerias. Estas ações resultaram 
no convite para participar na diretoria da atual gestão. Os 
bons resultados me motivaram a continuar na diretoria. 
Mas a vontade de realizar mais pela AEAMVI, motivou o 
desejo de liderar a nova diretoria.   

MUTIRÃO: Quais serão as principais metas de sua 
gestão?

EWERSON: Temos como objetivo principal zelar pela 
ética profissional e cuidar dos interesses dos profissionais 
associados. São muitos desafios, dentre eles desenvolver 
as profissões e carreiras da engenharia e da arquitetura 
como instrumento de combate à pobreza, de redução 
das desigualdades sociais da qualidade de vida e da cons-
trução de uma sociedade inclusiva mais justa e solidária. 
Realizar e participar das principais feiras de engenharias 
da região, como a Fenahabit, Fastbuilt. Inovar com novas 
feiras nas áreas de Meio Ambiente e Tecnologia. Preten-
demos ainda ampliar nossa participação nos conselhos 
regionais, como o OSBLU, OSIND, Coplan, Cemmas, Ino-
vação CMI, Conselho Municipal de Habitação, ACIB, entre 
outros. Marcar presença nas universidades, participando 
na formação dos futuros engenheiros e arquitetos, com-
plementam algumas metas e desafios que temos.

ENTREVISTA: ����������������

Os planos do novo presidente
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Confira o pacote de benefícios 
ao se tornar sócio da AEAMVI

Ser sócio da AEAMVI propicia a integração e a geração de networking, mas também um pacote amplo de benefícios com 
empresas associadas. 

AD. Hering
Busca mais qualidade de vida 
com a prática de esportes? 
Associado da AEAMVI pode 
usufruir das instalações da AD. 
Hering com desconto especial. 
Para saber mais, ligue ou envie 
whats para: 9.9274.1680.

Sêneca Securitizadora
Empresa parceria da AEAMVI, 
especialista em antecipar valores de 
contratos para empresas de engenharia 
que prestam serviço no setor público, 
nos ramos de: saneamento, energia, 
gás, pavimentação, portuário, 
manutenção e serviços.

Atendem em mais de 60 cidades de 
Santa Catarina e Paraná, prestadoras de 
serviços para o setor público e iniciativa 
privada. 

Saiba mais, acessando: www.
senecasecuritizadora.com.br ou 
entre em contato com pelo (41) 
9.9512.3113 ou e-mail: leonardo.
senecasecuritizadora@gmail.com

Novo Certificado 
Digital
Está precisando emitir 
cerificado digital? 
Associado da AEAMVI 
tem direito a desconto 
na empresa na Novo 
Certificado Digital. 
Saiba mais, entrando 
em contato pelo 
telefone: 3035.6595.

Furb
A Universidade Regional de 
Blumenau é mais uma das 
parceiras da AEAMVI, com 
descontos em cursos de 
especialização, graduação e pós. 

Proway
Cursos EAD, presencial e online 
nas áreas de arquitetura, 
engenharia e decoração de 
ambientes é na Proway. Ligue: 
3322.3344.

CONVÊNIOS E PARCERIAS

Confira os principais:
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Engenheira Glaucia obtém 312 votos
Glaucia Gebien, engenheira florestal e mestre e engenharia ambiental, foi a única 
profissional da área inscrita no TSE como candidata a vereadora na cidade de 
Blumenau. Ela concorreu pelo Cidadania, obtendo 312 votos, ficando com uma das 
suplentes da sigla. Seu partido elegeu Bruno Cunha. Passado o período eleitoral, 
a engenheira Glaucia volta a apresentar o Programa Falando Sobre Engenharia, 
apresentado todos os sábados, das 10 às 11 horas, na Rádio Clube de Blumenau.
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ELEIÇÕES NO SISTEMA

Carlos Alberto Kita 
Xavier é eleito para o 
comando do CREA-SC
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Com a participação de 4.749 pro-
fissionais, comparecendo nas na 
sede e nas unidades do CREA-SC 

em todo o estado, no dia 1º de outu-
bro foram realizadas as eleições que 
definiram os cargos de presidentes do 
Confea e do Crea-SC e diretores gerais 
e administrativos da Mutua Caixa de 
Assistência dos Profissionais. 

O pleito elegeu o engenheiro civil e 
de segurança do trabalho, Carlos Alberto 
Kita Xavier para presidência do CREA-SC. 
Ele obteve 1.609 votos. O segundo mais 
votado foi o engenheiro agrônomo Jo-
sé Carlos Paiva Filho (1.449 votos). Em 
terceiro lugar ficou o engenheiro civil 
Emerson Siqueira, com 1.446 votos e em 
quarto, o engenheiro civil José Carlos 
Ferreira Rauen, com 186 votos.

Para Diretor Geral da Mútua Caixa 
de Assistência dos Profissionais do 
CREA-SC foi eleito o engenheiro civil 
Carlos Nakazima. Ele alcançou 1.549 votos. Para a diretoria 
administrativa, o escolhido foi o engenheiro mecânico de 
segurança do trabalho, Julio Cesar Bertoldo, com 1.546 votos.

O processo transcorreu em perfeita normalidade e com to-
dos os requisitos de saúde e segurança nas 41 urnas distribuídas 
em 34 mesas eleitorais, incluindo a Inspetoria do CREA-SC de 
Blumenau, onde 162 profissionais compareceram para votar.

 O Plenário do Confea homologou os resultados das 
eleições 2020 no dia 14 de outubro. O mandato dos eleitos 
é de três anos, entre 2021 e 2023.

Com 34.596 votos (61% do total de 
votos válidos), o presidente do Confea, 
engenheiro civil Joel Krüger, foi reeleito 
para exercer mandato de presidente da 
autarquia durante o período de 1° de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 
2023. As eleições realizadas no último 
dia 1º de outubro. A homologação do 
resultado pelo Plenário do Conselho 
Federal ocorreu no dia 14, em sessão 
plenária extraordinária. 

A plenária também confirmou os 
nomes dos conselheiros federais mais 
votados. Dos cinco titulares eleitos 
para o mandato 2021-2023, duas são 
mulheres. 

CONFIRA OS NOMES:

CONFEA: ����������
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Representante da modalidade Industrial, 
pelo estado da Bahia: Michele Costa 
Ramos (titular) e Marjorie Csekö Nolasco 
(suplente).

Representante da modalidade 
Engenharia Elétrica, pelo estado do 
Maranhão: Genilson Pavão Almeida 
(titular) e Francisco de Assis Peres Soares 
(suplente).

Representante da modalidade 
Agronomia, pelo estado do Paraná: 
Daniel Roberto Galafassi (titular) e Márcia 
Helena Laino (suplente).

Representante da modalidade 
Agronomia, pelo estado do Rio Grande 
do Sul: Andréa Brondani da Rocha (titular) 
e Luiz Cláudio Ziulkoski (suplente).

Representante da modalidade 
Engenharia Civil, pelo estado do 
Tocantins: Daltro de Deus Pereira (titular) e 
Nivaldo Sampaio Pedrosa (suplente).
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Confira o pacote de benefícios 
ao se tornar sócio da AEAMVI

Ser sócio da AEAMVI propicia a integração e a geração de networking, mas também um pacote amplo de benefícios com 
empresas associadas. 
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parceiras da AEAMVI, com 
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Engenheira Glaucia obtém 312 votos
Glaucia Gebien, engenheira florestal e mestre e engenharia ambiental, foi a única 
profissional da área inscrita no TSE como candidata a vereadora na cidade de 
Blumenau. Ela concorreu pelo Cidadania, obtendo 312 votos, ficando com uma das 
suplentes da sigla. Seu partido elegeu Bruno Cunha. Passado o período eleitoral, 
a engenheira Glaucia volta a apresentar o Programa Falando Sobre Engenharia, 
apresentado todos os sábados, das 10 às 11 horas, na Rádio Clube de Blumenau.




