
Número 115 - DE 9 A 15 DE JANEIRO DE 2012

1º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Ano esportivo começará com o 1º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco. Será 
em 11 de fevereiro, sábado, no Metrô Clube do Jabaquara

BIBLIOTECA TÉCNICA

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com mais de 350 
apresentações de nove edições da Semana de Tecnologia

JORNAL AEAMESP

Veja a nova edição do Jornal AEAMESP

FOTOS DA AEAMESP NO FACEBOOK

Veja no Facebook as fotos da 17ª Semana, do Jantar Dançante e da festa de 
confraternização de fim de ano 

ENCONTRO TÉCNICO

AEAMESP apoia encontro InfraBrasil Transportes Urbanos, que acontecerá de 
30 janeiro e 1º de fevereiro de 2012, em São Paulo

INFORMAÇÃO

Ministérios da Fazenda e da Previdência Social fixam novos piso e o teto para 
benefícios de aposentados e pensionistas

1º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Ano esportivo começará com o 1º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco. 

Será em 11 de fevereiro, sábado, no Metrô Clube do Jabaquara

O 1º CHOPP TÊNIS AEAMESP – Festival de Tênis, Chopp e Churrasco, com troféus para os 

campeões – será realizado no sábado, 11 de fevereiro de 2012, das 8h30 às 17h, na Área de 

Lazer do Metro Clube, no Jabaquara. Inscrições. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria 

da AEAMESP a partir do dia 4 de janeiro de 2012. Preços. Para associados, a atividade é 

grátis; não sócios convidados pagarão R$ 30,00. Regulamento em breve. O vice-presidente de 

Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos Rossi informa que o regulamento do 

festival de tênis será divulgado na segunda quinzena de janeiro
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BIBLIOTECA TÉCNICA

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com mais de 

350 apresentações de nove edições da Semana de Tecnologia

Dentro do Portal da AEAMESP, na página Biblioteca Técnica, podem ser acessados, sem restrições, 

arquivos PDF com as apresentações da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e de todos os 
congressos anteriores, desde 2003. 

Acesse a página da Biblioteca Técnica no Portal da AEAMESP
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JORNAL AEAMESP

Veja a nova edição do Jornal AEAMESP

Na primeira página do Jornal AEAMESP, Número 26, além dos votos de Boas Festas e um Ano de 

2012 repleto de realizações, há a seção Opinião traz o texto Competitividade brasileira depende de 
mais trilhos. A página 2 é integralmente dedicada ao debate sobre o Trem de Alta Velocidade (TAV), 

com posições da AEAMESP quanto a essa questão. A página 3 mostra aspectos da presença 

institucional da AEAMESP. Nas páginas 4, 5 e 6, encontra-se a cobertura de 17ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária. A página 7 traz nova edição de Uma Janela para o Riso, 

carinhosamente editada pelos associados Ariovaldo Veiga e Rogerio Belda. E na última página, o 

Jantar Dançante, a Festa de Final de Ano e o resultado ao 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP.

Acesse a nova edição do Jornal AEAMESP
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FOTOS DA AEAMESP NO FACEBOOK

Veja no Facebook as fotos da 17ª Semana, do Jantar Dançante e da 

festa de confraternização de fim de ano 

Acesse o link ao final desta notícia e veja no Facebook as fotos da festa de confraternização 

da AEAMESP, ocorrida na noite de 1º de dezembro de 2011, no Instituto de Engenharia, em 
São Paulo. 17ª Semana de Tecnologia e Jantar Dançante Veja também no Facebook quase 

1.000 fotos selecionadas referentes à 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e à 

exposição de produtos e serviços Metroferr 2011, realizadas paralelamente no período de 13 a 16 de setembro de 

2011, e também fotos do Jantar Dançante, realizado no buffet Baiuca, em 14 de outubro de 2011.

Acesse o ambiente do Facebook com as fotos da AEAMESP
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ENCONTRO TÉCNICO

AEAMESP apoia encontro InfraBrasil Transportes Urbanos, que 

acontecerá de 30 janeiro e 1º de fevereiro de 2012, em São Paulo

Ao lado de outras instituições do setor, a AEAMESP está apoiando institucionalmente 

a realização do encontro InfraBrasil Transportes Urbanos, a se realizar nos dias 30, 

31 de Janeiro e 1º Fevereiro de, no São Paulo, WTC Convention Center. na capital 
paulista. Participantes. Estarão entre os expositores as seguintes personalidades do setor: Luiz Carlos Bueno de 

Lima, secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades; Jurandir Fernandes, 

secretários de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo; Júlio Lopes, secretário de Transportes do 

Estado do Rio de Janeiro; deputado federal Edson Ezequiel, presidente da Comissão de Viação e Transportes; 

Marcelo Cardinale Branco, secretário de Transportes do Município de São Paulo e presidente da SPTrans; Lélis 

Marcos Teixeira, presidente da Rio Ônibus; Joaquim Lopes da Silva Júnior, diretor presidente da EMTU; Belarmino 

de Ascenção Marta, presidente do Grupo Belarmino; Kazuo Nakano, do Instituto Pólis; Alexandre Sansão Fontes, 

secretário municipal de Transportes do Rio de Janeiro; Ramon César, presidente da Empresa de Transporte e 

Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans); Carlos José Cunha, presidente da Supervia; Sérgio Henrique Passos 

Avelleda, presidente do Metrô-SP; Joubert Fortes Flores Filho, diretor do Metrô-Rio; Jorge Rebelo, especialista 

internacional da Área de Transportes, do Banco Mundial; Luís Valença, presidente da Via Quatro (Grupo CCR); 

Rodolfo Torres dos Santos, chefe de Departamento de Desenvolvimento Urbano e Regional do BNDES; Jorge 

Kogan, assessor da Vice-Presidência de Infraestrutura da CAF; Peter Alouche, especialista e consultor da área de 
Transporte, da Trends Consultoria; Ivan Carlos Regina; gerente de Desenvolvimento e Planejamento da EMTU; 

Fabrizio Braga, diretor da Metra; Guillermo Calderón Aguilera, diretor-geral do Metrobus, México; Harald Zwetkoff, 

presidente da Controlar (Grupo CCR); Diego Stark, sócio da Southern Cross Group; Mauro Biazotti, diretor de 

Planejamento e Expansão dos Transportes Metropolitanos do Metrô-SP; Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, diretor 

de Planejamento da CPTM; Jorge Martins Secall, diretor de Manutenção e Operações da Via Quatro; Arnulpho 

Azevedo Pereira dos Santos, diretor técnico da CBTU; Cesar Cano, diretor operacional do Metrô-Rio; Humberto 

Kasper, presidente da Trensurb, e Ernani da Silva Fagundes, superintendente de Desenvolvimento e Expansão da 

Trensurb. Outras informações. Para outras informações a respeito do evento, acesse o link ao final desta notícia

Veja outras informações sobre o encontro
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INFORMAÇÃO

Ministérios da Fazenda e da Previdência Social fixam novos piso e o teto 

para benefícios de aposentados e pensionistas

A Agência Brasil divulgou que o Diário Oficial da União de 9 de janeiro de 2012 publicou portaria 

conjunta dos ministérios da Fazenda e da Previdência Social, fixando o piso e o teto dos benefícios 

dos aposentados e pensionistas. Reajuste do mínimo

Segundo a notícia, o reajuste do salário mínimo no dia 1º de janeiro, de R$ 545 para R$ 622, 

estabeleceu o valor mínimo que será pago aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. 

O teto dos benefícios subiu de R$ 3.691,74 para R$ 3.912,20, com o INPC (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor) de 6,08%, relativo a 2011, anunciado sexta-feira da semana passada, dia 6, pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). Valores intermediários. Os valores intermediários entre o teto e o piso 

pagos pelo INSS estão automaticamente corrigidos pelo INPC do ano passado. O aumento no valor do benefício 
de quem ganha acima do piso previdenciário representará um impacto líquido de R$ 7,6 bilhões, de acordo com os 

cálculos do ministério. 

NOVAS ALíQUOTAS

A portaria fixa também as novas alíquotas de contribuição do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para 

empregadas domésticas e para quem trabalha por conta própria. Os que ganham até R$ 1.174,86 vão arcar com a 

contribuição mensal de 8% sobre esse valor. Entre R$ 1.174,87 e R$ 1.958,10, a alíquota será de 9%, e para 

quem ganha entre R$ 1.958,11 e R$ 3.916,20, a contribuição será de 11%. Salário-família. A cota do salário-

família passa a ser R$ R$ 31,22 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 608,80 e R$ 22,00 

para quem tem remuneração mensal superior a R$ 608,80 e igual ou inferior a R$ 915,05. Enquadramentos. Os 

recolhimentos feitos este mês relativos a dezembro ainda se enquadram na tabela anterior, de 2011. As alíquotas 

são 8% para quem ganha até R$ 1.107,52; 9% para quem ganha entre R$ 1.107,53 e R$ 1.845,87 e 11% para os 
que ganham entre R$ 1.845,88 e R$ 3.691,74. A cota do salário família passou a ser de R$ 31,22 para o segurado 

com remuneração mensal não superior a R$ 608,80 e R$ 22,00 para o segurado com remuneração mensal 

superior a R$ 608,80 e igual ou inferior a R$ 915,05.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

As contribuições à Previdência Social têm critério diferenciado para os empreendedores individuais, que a partir 

deste mês vão recolher R$ 31 e têm todos os direitos assegurados aos demais contribuintes. Eles envolvem 500 

atividades autônomas que faturam até R$ 60 mil por ano e são enquadradas no 

Simples Nacional, com direito à emissão de nota fiscal de serviços. Até o fim de dezembro estavam inscritos nessa 

categoria mais de 1,902 milhão de trabalhadores. De acordo com informações do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), nos primeiros dias deste mês aderiram ao sistema como novos 
empreendedores mais de 15,8 mil trabalhadores.
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