PALESTRA TÉCNICA DE SETEMBRO - PERÍCIAS EM ENGENHARIA
CIVIL

O SINPRECON (Sindicato de Condomínios Prediais, Comerciais e Afins dos
Municípios de Guarujá e Bertioga), em parceria com o IBAPE - convida a
todos a participarem da palestra de Perícias em Engenharia Civil.

Sinopse:
Elucidar a importância das perícias em engenharia, atividade técnica
realizada com o propósito de averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado
de um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, avaliar
bens, seus custos, frutos ou direitos. Tendo como público alvo: síndicos,
subsíndicos,

conselheiros,

administradores,

engenheiros,

arquitetos,

advogados e estudantes, considerando os condomínios residenciais e
comerciais. Explicará a NORMA BÁSICA PARA PERÍCIAS DE ENGENHARIA
DO IBAPE/SP -2015, além de apresentar alguns casos de perícias realizadas
em condomínios verticais e horizontais, onde auxiliou os juízes na
constatação da prova pericial.

Palestrante:
http://www.tjsp.jus.br/auxiliaresjustica/auxiliarjustica/consultapublica

-

Waldivia Borges de Aguiar – perito.
Engenheira Civil, Pós-graduada em Administração de Empresas, PósGraduada em Engenharia de Segurança do Trabalho, mestranda em
Engenharia de Segurança do Trabalho, atua como perita judicial e
assistente técnica há 23 anos, Membro Efetivo do IBAPE (Instituto Brasileiro
de Avaliações e Perícias de Engenharia/SP) N° 1912, Membro do Conselho
Municipal de Guarujá - Direito da Pessoa com Deficiência. Professora no
curso de pós-graduação em legislação e normas técnicas, palestrante,
atualmente está escrevendo livro sobre periculosidade nas atividades
portuárias. No desenvolvimento de sua jornada profissional já ocupou
diversos

cargos:

Engenheiros

do

Vice-Presidente
Guarujá,

da

Membro

Associação
do

dos

Conselho

Arquitetos
Municipal

e
de

Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Guarujá, Membro do Conselho
Estadual de Meio Ambiente, Secretária Municipal de Cultura e Turismo de
Santo Antônio do Pinhal, participante da Câmara Técnica do Comitê de
Bacias Hidrográficas do Vale do Paraíba.

LOCAL: Auditório da Câmara Municipal de Guarujá.
DIA: 28/09/2018 às 14h30m

Obs.: Obrigatório Inscrição Prévia – Vagas Limitadas.
Fone (13) 3355-1448

APOIO

