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confraternização de fim de ano 

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Reunião de Coordenação Técnica da 18ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária agendada para 20 de março

O vice-presidente de Atividades Técnicas da AEAMESP, engenheiro Jayme Domingo 
Filho, convidou representantes de associações e consultores do setor metroferroviário 
para participar na terça-feira da próxima semana, 20 de março de 2012, a partir das 
17h30, na sede da Associação, da segunda para a reunião de Coordenação Técnica da 
18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária – evento previsto para o período de 11 a 14 
de setembro de 2012, no Centro de Convenções Frei Caneca, paralelamente á exposição 

de produtos e serviços para o setor Metroferr 2012. Agenda. “A agenda dessa reunião tem como 
proposta discutir a estrutura temática da 18ª Semana, o tema principal e os temas dos painéis, bem 
como, definir um cronograma de metas para a consolidação do Programa Oficial”, disse Jayme 
Domingo Filho, acrescentando: “Nesta 18ª Semana, o Programa deverá conter painéis de discussão 
com maior assertividade, tendo em vista que o desenvolvimento do País tem sido protelado há vários 
governos. É urgente investir-se em infraestrutura, uma vez que, ano após ano, são pouquíssimos os 
projetos que saem do papel”.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

No IX Seminário Metroferroviário, no Rio de Janeiro, presidente da 
AEAMESP propõe união para fortalecimento do setor

O presidente da AEAMESP, José Geraldo Baião, exortou as lideranças dos principais segmentos do 

setor – operadoras, profissionais, indústria e agentes das três esferas do governo – a se unirem em 

torno da ideia de fortalecer os sistemas sobre trilhos no País, vencendo alguns desafios que 

persistem, mesmo com um quadro de investimentos mais favorável do que o encontrado em meados 

dos anos 1990. A manifestação foi feita na solenidade de abertura do IX Seminário Metroferroviário 

– evento organizado pela Comissão Metroferroviária, da Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP), e realizado nos dias 6 e 7 de março de 2012, no Rio de Janeiro. Desafios. Os desafios se 

referem à preparação de profissionais para o setor, à garantia de um fluxo permanente de recursos para 

investimentos, e à necessidade de os projetos de expansão e requalificação das redes tramitarem com agilidade 

nas diferentes instâncias, respondendo às exigências legais e ambientais, de modo a serem implantados e 

passarem a atender à população o mais rapidamente possível. Dirigentes da AEAMESP. Também 

acompanharam o IX Seminário Metroferroviário dois outros diretores da AEAMESP: Ayres Rodrigues Gonçalves, 

vice-presidente de Administração e Finanças, e Arnaldo Pinto Coelho, 1º Diretor Tesoureiro. Seis painéis. Com 

participação de 200 profissionais, dirigentes, empresários e autoridades do setor – o IX Seminário Metroferroviário 

teve seis painéis focalizando os investimentos que vêm sendo realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro; 

concessões e parcerias público privada, visando à operação de metrôs e trens; gestão de ativos e modernização 

dos procedimentos de manutenção; gestão da operação com novas tecnologias; novos negócios e receitas extra 

tarifárias para os sistemas metroferroviários, e a implantação de sistemas de monotrilho em São Paulo e Manaus. 

A ANTP deverá disponibilizar em seu portal (www.antp.org.br), para livre consulta, apresentações autorizadas por 

seus respectivos autores.  Reunião da Comissão Metroferroviária. No dia que antecedeu a abertura do IX 

Seminário Metroferroviário, 5 de março, José Geraldo Baião  representou a AEAMESP na 83ª Reunião da 

Comissão Metroferroviária da ANTP, realizada na sede do Metrô Rio. 

Matéria no portal do Metrô-SP fala sobre a participação das operadoras paulistas no IX Seminário 
Metroferroviário
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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

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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1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

Seis duplas disputarão no sábado, 17 de março, o título do 1º CHOPP 
TÊNIS AEAMESP 

Encerradas as inscrições, 12 concorrentes estão qualificados para disputar o 1º
CHOPP TÊNIS AEAMESP – Festival de Tênis, Chopp e Churrasco, que será realizdo 
no próximo sábado, 17 de março, das 8h30 às 17h, na Área de Lazer do Metro 
Clube, no Jabaquara.  Duplas. Duas duplas já estão formadas; os outros oito 
concorrentes se submeterão a um sorteio para a definição das demais 
duplas. Integrantes das duplas originalmente formadas poderão ser substituídos, 
caso não tenham condições de continuar na partida, em razão, por exemplo, de 

contusões. Formato da disputa. Serão constituídas duas chaves com três duplas. As duplas que 
conquistarem a primeira colocação jogarão com as duplas que obtiveram a segunda colocação da 
chave oposta, em jogos semifinais. Os vencedores se enfrentarão na final. “Os jogos serão realizados 
em um set de quatro games – ou com cinco, se houver empate 2X2 –, sem vantagem; todos os 
jogadores sacarão. A final poderá ser desenvolvida em um set profissional, com tie-break”, afirmou o 
vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos Rossi, reiterando que será 
entregue troféu para cada integrante da dupla campeã. Convite. O vice-presidente conclui, 
afirmando: "Esperamos todos lá. Tragam seus familiares! Convidem nossos amigos associados 
para prestigiarem o evento! Haverá  churrasco com chope a partir das 11h".
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ESPORTE

Nesta quinta (15) os motores voltarão a roncar. Vai começar o 11º
Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

Está tudo pronto. Os motores voltarão a roncar. 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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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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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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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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PASSEIO FERROVIÁRIO

Estrada de Ferro Campos de Jordão oferece diferentes opções de 
passeio ferroviário e garante a beleza da paisagem

No ar desde o final do ano passado, o portal da estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) 

apresenta dados históricos sobre essa ferrovia, hoje vinculada à Secretaria de Transportes 

Metropolitanos do Estado de São Paulo. Passeios. A EFCJ tem extensão de 47 km e vários 

percursos ferroviários, em diferentes extensões, horários e tarifas, com garantia da beleza da 

paisagem. O portal fornece informações sobre horários de operação de cada passeio como utilizar 

os serviços da ferrovia. Para conhecer o portal, acesse o link ao final desta notícia.

Acesse o portal da Estrada de Ferro Campos de Jordão
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CULTURA

Até 1º de abril, exposição no SESC Santana mostra Peter Alouche ao 
lado dos grandes que já cantaram a cidade de São Paulo

Ao lado de nomes como Adoniran Barbosa, Paulo Vanzolini, Inezita Barroso, Caetano Veloso, Tom 

Zé e cerca de sete mil outros compositores, o nosso colega, engenheiro Peter Alouche, tem também 

um lugar no SESC Santana, na exposição Roteiro musical da cidade de São Paulo, cujo curador é o 

jornalista e pesquisador Assis Ângelo. Uma toada. Em parceria com o violeiro Téo Azevedo, Peter 

Alouche é o autor da toada São Paulo de Todos Nós, representada na mostra. Até 1º de abril. A 

exposição  permanecerá até 1º de abril de 2012 no SESC Santana, unidade localizada na Avenida 

Luiz Dumont Villares, 579, Santana, São Paulo-SP, telefone (11) 2971-8700, email@santana.sescsp.org.br.

Veja matéria publicada na revista eletrônica E-Online, do SESC

Veja matéria no blog de Assis Ângelo

Veja fotos da exposição
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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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