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NA IMPRENSA - I

Presidente da AEAMESP analisa no jornal O Estado de S. Paulo proposta 
para aceleração de implantação da rede metroviária 

Em texto publicado no sábado, dia 17 de março de 2012, o presidente da AEAMESP, José Geraldo 

Baião, analisa no jornal O Estado de S. Paulo proposta das administrações paulista e paulistana 

para aceleração de implantação da rede metroviária, mediante “convênio com o governo espanhol 

para que as empresas Metro Madrid, Renfe e Aves – responsáveis pelo sistema de transporte por 

trens em Madri – participem do plano metropolitano, que prevê investimentos de R$ 60 bilhões até 

2018”. A proposta foi explicitada em matéria publicada no mesmo dia, por esse mesmo jornal, intitulada SP quer 

tecnologia espanhola para acelerar o metrô’ “Carência de profissionais”. Na matéria, o vice-governador do 

Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, assinala que o País não tem profissionais suficientes para 

conduzir a aceleração dos projetos. "A forma de nós suprirmos essa carência é por meio dessa joint venture 

internacional, em que nós podemos absorver a capacidade ociosa das empresas europeias e levar uma cultura 

nova para a nossa engenharia. Precisamos dar um novo salto", afirmou o vice-governador. O jornal infoirma que 

Banco Santander vai ajudar a viabilizar a proposta, segundo o vice-governador.

ANÁLISE 

Em seu texto, o presidente da AEAMESP assinalou: “Precisamos analisar esse convênio em partes. 

Primeiramente, no que envolve investimentos, o Plano Plurianual vigente, que vai até 2015, prevê para a área de 

transportes investimento de R$ 45 bilhões. Parte vem do Tesouro do Estado, parte vem de organismos 

financiadores, e parte das Parcerias Público-Privadas. Mas, para atrair os parceiros, é preciso projetos de 

viabilidade que garantam uma taxa de retorno atraente, senão ele não vem. Duvido que empresas de construção 

venham para cá. Mas as empresas de engenharia, sim”. Suficiência. Baião continuou: “O Metrô tem número 

suficiente de profissionais para execução dessas obras. Mas, na década de 1990, muitos não tinham mercado de 

trabalho, resultado da paralisação do setor. E todos os outros metrôs do Brasil tiveram apoio técnico paulista. Os 

profissionais que já se aposentaram ainda trabalham, até na China. Não é a quantidade de profissionais que vai 

acelerar as obras. Há o arcabouço jurídico que não conseguimos vencer. A Linha 17-Ouro (no Morumbi), por 

exemplo, não está parada por falta de profissionais nem de recursos, mas de licença ambiental”.

Veja o texto da matéria do jornal O Estado de S. Paulo sobre o convênio com a Espanha

Veja o texto da análise do presidente da AEAMESP
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Está marcada para a terça (27) a próxima reunião da Coordenação 
Técnica da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 

O vice-presidente de Atividades Técnicas da AEAMESP, engenheiro Jayme Domingo Filho, 

convidou representantes de associações e consultores do setor metroferroviário para participar na 

próxima terça-feira, 27 de março de 2012, a partir das 17h30, na sede da Associação, de nova 

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. Reunião realizada em 20 de 

março. A Coordenação Técnica foi reuniu-se na terça-feira, 20 de março. “Nessa reunião, prosseguimos com 

as discussões visando formatar a estrutura da 18ª Semana, incluindo o tema principal e os temas dos painéis. 

Participantes da reunião já receberam incumbências quanto à organização dos painéis. Também definimos 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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18º SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Em um mês, encerram-se as inscrições de trabalhos candidatos a 
apresentação na 18ª Semana. O prazo final: 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.

Veja o regulamento
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1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

Dupla Salamondac-Lazarini conquista o 1º CHOPP TÊNIS AEAMESP –
Festival de Tênis, Chopp e Churrasco.

A dupla formada por Valdemar Salamondac e Gualberto Lazarini

sagrou-se campeã do 1º CHOPP TÊNIS AEAMESP – Festival de Tênis, Chopp e Churrasco, 

realizado no último sábado, 17 de março de 2012,  na Área de Lazer do Metro Clube, no 

Jabaquara. Os integrantes da dupla receberam troféus pela conquista. Durante o evento 

esportivo, Lazarini tornou-se associado da AEAMESP. Sete duplas. A dupla integrada por 

Douglas de Oliveira e Shiroma ficou com o vice-campeonato da competição. As outras duplas 

inscritas foram compostas por (nomes de guerra): Argenton e João Paulo, que ficaram  em 

terceiro; Udo e Abílio, Luciano e Marcelo Basso, Bárbara e Fernando, e Song Yng Ling e seu esposo Renê. A 

exemplo de Gualberto, Song Yng também se tornou associada da AEAMESP no dia da competição. Sucesso. O 

vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos Rossi, informou que, contados os 

atletas, outros associados, amigos e familiares, 35 pessoas participaram do 1º CHOPP TÊNIS AEAMESP –

Festival de Tênis, Chopp e Churrasco, num ambiente de convivência bem divertido e agradável. "Todos gostaram 

muito do churrasco e não sobrou nenhuma gota de chope", comentou. Nova edição. De acordo ainda com o vice-

presidente da AEAMESP, uma nova edição desse evento esportivo está sendo programada para a segunda 

quinzena de setembro de 2012, provavelmente no Instituto de Engenharia.
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ESPORTE

O retorno da emoção e da adrenalina na primeira etapa do 11º Desafio 
de Kart entre Amigos da AEAMESP. Marina lidera 

A emoção e adrenalina voltaram à pista com a primeira etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos 

da AEAMESP, na noite de 19 de março de 2012, no Kartódromo Internacional Granja Viana, em 

São Paulo. Classificação da prova. A classificação da prova foi a seguinte: 1º) Marina; 2º) Zizo; 

3ª) Márcio; 4º) Valter; 5º) Cleber. Por ser a primeira prova, essa classificação é idêntica à 

classificação geral da competição. No mês das mulheres. O diretor adjunto Valter Belapetravicius, 

quarto colocado, enalteceu o fato de Marina ter vencido a prova disputada mês em que se 

comemora o Dia Internacional da Mulher – transcorrido em 8 de março. Adiamento. A primeira prova deveria ter 

sido realizada na quinta-feira, 15 de março, mas, em razão das chuvas e buscando garantir a segurança na pista, a 

direção da prova, com a concordância da Comissão Disciplinar, resolveu adiar a prova para o dia 19. 

PRÓXIMA PROVA

A próxima prova do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será na noite de 11 de abril de 2012, quarta-

feira, às 21 horas, novamente no Kartódromo Internacional Granja Viana, localizado na Rua DoutorTomas 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

A partir de abril, aulas de dança, com ritmos diferentes: às terças, 
samba e gafieira, e às quintas, zouk

A partir de abril, o curso de dança na AEAMESP com o professor Danilo vai incorporar ritmos 

diferentes. Às terças-feiras, com início em 10 de abril, haverá serão desenvolvidas aulas de samba e 

gafieira. E às quintas, com início em 12 de abril, haverá aulas de zouk. Local e horário. As aulas são 

desenvolvidas exclusivamente às d 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). Informações e 

inscrições. Para inscrições e outras informações e inscrições, procurar Secretaria da AEAMESP, 

pelo telefone (11) 3284-0041 ou pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

2º Seminário Nacional de Mobilidade Urbana, da ANTP, terá sessão 
especial sobre setor metroferroviário

Uma sessão especial intitulada Sistemas metroferroviários – em que haverá a apresentação 

do estado da expansão e modernização da rede metroferroviária e da sua integração com 

outros modos de transporte – integra a programação do 2º Seminário Nacional de Mobilidade 

Urbana a ser realizado paralelamente à II Expo Mobilidade Urbana.  Em maio, promovidos 

pela a ANTP. Os eventos estão sendo organizados pela Associação Nacional dos Transportes Públicos (ANTP) 

para o período de 8 a 10 de maio de 2012 (a sessão especial Sistemas metroferroviários será no dia 10, às 

14h30), no Centro de Convenções - Centro Universitário SENAC – Campus Santo Amaro, localizado na Avenida 

Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 - São Paulo-SP, telefone: (11)5682.7631 e (11)5682-7637 

www.sp.senac.br/centrodeconvencoes.  Temas e outras informações. Acesse o link no final desta notícia para ter 

o programa completo do 2º Seminário. Além da sessão especial sobre temas do setor metroferroviário, haverá oito 

conferências, cinco painéis, quatro sessões regionais, um espaço de encontro empresarial e um workshop sobre o 

Prêmio ANTP de Qualidade. A ANTP também já divulgou detalhes sobre inscrições e hospedagem. 

Acesse a ficha técnica do evento
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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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SEMINÁRIO INTERNACIONAL

De 8 a 10 de maio de 2012, o Rio de Janeiro será sede do seminário Rail 
and Metro: Latin America 2012

Será no Rio de Janeiro, no período de 8 a 10 de maio de 2012, o seminário internacional Rail and 

Metro: Latin America 2012, que conta com apoio institucional da AEAMESP e de outras 

organizações do setor. Temas. Estes são alguns dos temas que estarão em foco durante o evento: 

Demanda de transporte de passageiros e mercadorias e sistemas de integração; Estratégias para 

reduzir gastos e aumentar receitas de empresas de metrô e de ferrovias; Parâmetros técnicos e 

operacionais para novas linhas de metrô e ferrovias; Material rodante, tração e eletrificação; 

Sistemas de segurança em linhas de metrô e de Ferrovias; Sinalização e sistemas de controle telecomunicações 

Instalação de novas tecnologias Operações e manutenção. Outras informações e inscrições. Para outras 

informações e inscrições, acesse o link ao final desta notícia. 

Acesse o ambiente virtual para informações e inscrições sobre o evento
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EVENTO INTERNACIONAL

Em abril, Estocolmo recebe conferência sobre aplicações globais do 
sistema europeu de gestão do tráfego ferroviário

No período de 24 a 26 de abril de 2012, ocorrerá na capital da Suécia o encontro internacional 

UIC ERTMS World Conference, Estocolmo 2012. Trata-se do terceiro encontro do gênero, após 

os eventos de Berna, em 2007, e Málaga, em 2009. Significado. UIC significa União 

Internacional de Ferrovias, e ERMTS é a sigla que designa o que em português pode ser 

chamado de Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário. Além da Europa. O tema desta 

conferência de 2012 é Dimensões Globais do ERTMS e sua escolha procura sublinhar o fato – ‘incontestável’, 

segundo os organizadores – de que hoje em dia o sistema ERTMS está sendo utilizado em todo o mundo e se 

tornou um conceito global. Há uma demanda contínua em busca de desenvolvimento tecnológico em um ambiente 

ferroviário, em que os gestores de infraestruturas e empresas ferroviárias possam aproveitar dos benefícios do 

sistema ERTMS da melhor maneira disponível. Visita técnica. A aplicação regional do ERTMS na linha 

Trafikverket Borlange-Malung (para a qual uma visita técnica está prevista para 24 de abril) irá mostrar como o 

conceito ERTMS é aplicado para obter melhorias, mesmo para pequenas redes de infraestrutura com baixo tráfego 

e linhas regionais. Conferencistas experientes. Levando a Estocolmo experientes profissionais do segmento para 

apresentar diferentes temas-chave, a Conferência ERTMS UIC em 2012 buscará proporcionar uma oportunidade 

para discutir e efetuar um balanço dos progressos realizados e promover o futuro do ERTMS/ETCS. Exposição.

Durante a Conferência 2012 ERTMS, operadores e indústria ferroviárias vão se reunir para mostrar as últimas 

conquistas da ERTMS. A exposição técnica  procurará demonstrar o potencial de fornecimento e aplicação de 

tecnologias de ponta dentro do conceito ERTMS. 

Acesse a chamada do evento em inglês
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ANUIDADE DO CREA-SP

Vence no final da próxima semana, 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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NA IMPRENSA - II

Portal esportivo mostra fotos do campeão brasileiro de 1966, o Cruzeiro, 
viajando de trem

O portal esportivo Terceiro Tempo apresenta fotografias do campeão brasileiro de 1966, o Cruzeiro, 

de Belo Horizonte, viajando de trem para um compromisso. Entre os jogadores, estão Tostão e 

Piaza, que se tornariam campeões mundiais na campanha do México, em 1970. 

Veja a matéria com as fotos
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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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