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ANUIDADE DO CREA-SP

Vence em 31 de março a parcela única ou a primeira parcela da anuidade do 
CREA-SP

18º SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Inscrições de trabalhos candidatos a apresentação na 18ª Semana de 
Tecnologia Metroferroviária devem ser feitas até 20 de abril

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Seminários vão divulgar a Lei de Mobilidade Urbana e Conselho muda data de 
reunião para não prejudicar 18ª Semana de Tecnologia 

1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

Marcado para 17 de março, 1º Chopp Tênis terá somente partidas de duplas. 
As inscrições ficam abertas até 15 de março.

ESPORTE

Na próxima semana começará o 11º Desafio de Kart entre Amigos da 
AEAMESP. Primeira etapa será em 15 de março

DANÇA DE SALÃO

As aulas de dança de salão começaram no final de fevereiro mas as inscrições 
ainda estão abertas 

ANIVERSARIANTES

Veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes de março 

EVENTOS PROFISSIONAIS

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) desenvolve eventos nas 
áreas de Gerenciamento, Tecnologia, Carreira e Vida 

ANUIDADE DO CREA-SP

Vence em 31 de março a parcela única ou a primeira parcela da 

anuidade do CREA-SP

Nota no portal do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-
SP) informa que vencerá no dia 31 de março a parcela única ou a primeira parcela da anuidade de 

2012, cujo valor está estipulado em R$ 350,00. 

SOBRE O REAJUSTE

O portal explica: 1) A Lei Federal nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, que trata das contribuições devidas aos 

conselhos profissionais em geral, definiu os valores e formas de atualização das anuidades a partir de 2012; 2) A 

Resolução nº 528, de 28 de novembro de 2011, determina que a anuidade referente a 2012 a ser paga por 

profissionais e empresas vencerá em 31/03/2012, em cota única ou em cinco parcelas iguais mensais e 

consecutivas, com vencimento em 31 de março, 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho e 31 de julho. A emissão 

desses boletos está prevista para a primeira quinzena de março. 3) A anuidade do Profissional para 2012 foi fixada 

em R$ 350,00 pelo CONFEA, de acordo com a Resolução nº 528, de 8 de dezembro de 2011; 4) Os valores das 
ARTs também foram majorados pela Resolução nº 530 de 28 de novembro de 2011.

Conheça a Resolução Nº 528 do CONFEA

Conheça a Resolução Nº 530 do CONFEA

Acesse a notícia publicada no portal do CREA-SP
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18º SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Inscrições de trabalhos candidatos a apresentação na 18ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária devem ser feitas até 20 de abril

Encerra-se em 20 de abril de 2012, uma  sexta-feira, o prazo para inscrição de trabalhos candidatos 

a serem apresentados na 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, de 11 a 14 de setembro de 

2012, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à exposição de 

produtos e serviços Metroferr 2012. Quando da inscrição, o autor deverá apresentar uma síntese do 

seu trabalho. Os outros prazos. O resultado do julgamento dos trabalhos será anunciado em 30 de 

abril de 2012, no Portal da AEAMESP. Os autores que tiverem seus trabalhos selecionados deverão entregar a 

versão completa, por escrito, até 30 de julho de 2012. No dia 15 de agosto de 2012, deverão ser entregues as 

apresentações em mídia  eletrônica.  Regulamento. O regulamento completo pode ser acessado por meio de link 

ao final desta notícia.

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para informações adicionais, entrar em contato com Debora Camichiolli, da coordenação de Eventos da 

AEAMESP pelos telefones: +55 (11) 3284-0041 e +55 (11)3287-4565, ou pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br.

Acesse o regulamento
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Seminários vão divulgar a Lei de Mobilidade Urbana e Conselho muda 

data de reunião para não prejudicar 18ª Semana de Tecnologia 

A aprovação da uma resolução determinando que o Ministério das Cidades organize um conjunto 

de seminários para divulgar a Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12) e a mudança de uma 

próxima reunião do Conselho das Cidades, fazendo com que esse encontro não coincida com 

a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviaria foram duas importantes decisões tomadas durante 
a 32ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, no período e 29 de fevereiro a 2 de março de 

2012, em Brasília, com a participação do presidente da AEAMESP, José Geraldo Baião. A agenda incluiu também 

reunião do Comitê Técnico Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, órgão do Conselho Nacional 

das Cidades. 

RESOLUÇÃO

A resolução aprovada em pelo Conselho Nacional das Cidades em 2 de março determina que o Ministério das 

Cidades realize pelo menos cinco seminários, abrangendo todas todas as regiões do País, para divulgar, 

apresentar e debater a Lei da Mobilidade Urbana, considerada no texto da própria resolução “importante conquista 

da histórica luta pela mobilidade urbana e soma de esforços de diversos setores de nossa sociedade”. Ênfases.

Segundo a resolução, os seminários enfatizarão os conceitos da Política de Mobilidade Urbana e do Sistema 

Nacional de Mobilidade Urbana, as atribuições de cada ente federado, os direitos dos usuários, estimulando, ainda, 
o desenvolvimento do planejamento de mobilidade urbana nos Estados e Municípios. Articulação. A resolução 

determina também que o Ministério das Cidades articule a participação de todos os entes federados e demais 

segmentos do Conselho das Cidades nos seminários regionais, e que o estruture cursos de capacitação para os 

entes federados, e produza materiais de divulgação para facilitar da aplicação da Lei da Mobilidade Urbana. Ato 

presidencial. O Conselho das Cidades sugeriu ao ministro Aguinaldo Ribeiro que solicitasse à presidente da 

República, Dilma Rousseff, a realização de um ato para marcar a entrada em vigor, no mês de abril, da Lei da 

Mobilidade Urbana. O ministro, que pela primeira vez presidia uma reunião do Conselho Nacional das Cidades, 

afirmou que levaria o pleito à presidente. Acessibilidade. Em outra decisão da 32ª Reunião do Conselho Nacional 

das Cidades, a área de acessibilidade foi retirada da Secretaria de Transporte e Mobiliiade Urbana e inserida na 

área de Planejamento Urbano, o que gerou manifstação de discordância de representantes do setor da mobilidade.

SEM CHOQUE COM A 18ª SEMANA 

A AEAMESP havia pleiteado à Executiva do Conselho Nacional das Cidades que mudasse a data da reunião 

prevista para setembro de 2012, de modo a não se chocar com a realização da 18ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária. O pleito havia sido inicialmente aceito, mas, posteriormente, foi revisto e, dessa forma, o choque 

de datas se manteria. No primeiro dia da 32ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, ao constatar que o que 

havia sido definido fora alterado sem nova negociação, o representante da ANTP, coordenador do Movimento 

Nacional pelo Direito ao Transporte Pùblico de Qualidade para Todos (MDT) e associado da AEAMESP, Nazareno 

Affonso - integrante da Executiva - atuou com veemência, e com apoio da representação dos movimento sociais, 

conseguiu que houvesse nova discussão sobre o tema. No final, a data da reunião Conselho Nacional das Cidades 

foi antecipada para os dias 8, 9 e 10 de agosto de 2012, e, assim, esse encontro não se chocará com a 18ª

Semana da AEAMESP
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1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

Marcado para 17 de março, 1º Chopp Tênis terá somente partidas de 

duplas. As inscrições ficam abertas até 15 de março.

O vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos Rossi, informou 

que, por sugestão do associado Marcelo Basso e tendo havido consenso entre os participantes 

já inscritos, ficou estabelecido que o 1º CHOPP TÊNIS AEAMESP – Festival de Tênis, Chopp e 

Churrasco  compreenderá exclusivamente partidas entre duplas. Inscritos. Até o fechamento 

desta edição do Boletim AEAMESP, havia 14 associados inscritos para o torneio, dos quais 

quatro já reunidos em duas duplas. Outras inscrições ainda são esperadas. Formato de 

disputa. De acordo com Carlos Rossi, nesta semana será decidido o formato de disputa. “Há 

duas possibilidades. Uma delas é o confronto direto entre todas das duplas inscritas, com contabilização dos 

pontos conquistados em cada partida. Outra hipótese é organizar duas chaves, com a classificação de duas duplas 

por chave, com a disputa de duas partidas semifinais e uma finalíssima. Haverá troféu para cada integrante da 

dupla campeã”, explicou o vice-presidente.  

INSCRIÇÕES AINDA ABERTAS

O 1º CHOPP TÊNIS AEAMESP – Festival de Tênis, Chopp e Churrasco será realizado no dia 17 de março de 

2012, sábado, das 8h30 às 17h, na Área de Lazer do Metro Clube, no Jabaquara. Inscrições. As inscrições 

poderão ser feitas na Secretaria da AEAMESP até o dia 15 de março de 2012. Preços. Para associados e 

dependentes a atividade é grátis; não sócios convidados pagarão R$ 30,00. 
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ESPORTE

Na próxima semana começará o 11º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP. Primeira etapa será em 15 de março

A primeira etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será realizada na noite de 15 

de março de 2012, uma quinta-feira, no Kartódromo Internacional Granja Viana, localizado na Rua 

Doutor Tomas Sepe, 433, em Cotia-SP.  Contatos com o diretor adjunto. Os telefones para 

contato com o diretor adjunto Valter Belapetravicius são (11)5084-6291 ou (11)8266-1541 (celular).
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DANÇA DE SALÃO

As aulas de dança de salão começaram no final de fevereiro mas as 

inscrições ainda estão abertas 

As aulas de dança de salão começaram no dia 28 de fevereiro de 2012, terça-feira, e serão 

desenvolvidas todas as terças e quintas, das 18h 19h30, no Edifício Metrô 1, localizado na Rua 
Augusta, 1.626, São Paulo-SP (próximo à Estação Consolação do Metrô-SP). Inscrições ainda 

abertas. As inscrições devem ser feitas na Secretaria da AEAMESP, pelo telefone (11) 3284-0041 ou 

pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br. 
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ANIVERSARIANTES

Veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes de março 

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em março. Na 

primeira página. Na primeira página do Portal da AEAMESP, no canto superior direito da tela, há 

um espaço que dá acesso a uma lista em ordem cronológica crescente com todos os 

aniversariantes do mês. Se houver aniversariantes no dia em que a lista é consultada, seus nomes 
aparecem em destaque. 

Veja lista completa dos aniversariantes deste mês.
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EVENTOS PROFISSIONAIS

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) desenvolve eventos 

nas áreas de Gerenciamento, Tecnologia, Carreira e Vida 

A Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI), entidade parceira da AEAMESP, anunciou a 

agenda de eventos nas áreas de Gerenciamento, Tecnologia, Carreira e Vida. Em 28 de março. 

O próximo evento, intitulado Liderança e Gestão de Projetos para Engenheiros, está agendado 

para 28 de março e acontecerá Câmara Brasil-Alemanha – Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, São 

Paulo-SP, das 8h30 às 17h30. 

Veja a programação semestral
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