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ANUIDADE DO CREA-SP

No final desta semana, dia 31 de março, vence o prazo para pagamento da 
parcela única ou da primeira parcela da anuidade do CREA-SP

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Estarão abertas até 20 de abril as inscrições de trabalhos candidatos a 
apresentação na 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Confirmada para esta terça-feira (27) a próxima reunião da Coordenação 
Técnica da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 

ESPORTE

A segunda prova do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está 
definida para a noite de 11 de abril, às 21 horas

DANÇA DE SALÃO

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

CULTURA

Última semana para ver exposição no SESC Santana com Peter Alouche ao 
lado dos grandes que cantaram a cidade de São Paulo. Prazo: 1º de abril.

SETOR METROFERROVIÁRIO - I

Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária (Manutenção, Operação e 
Planejamento & Comercialização) se reunirão em Recife, de 11 a 13 de abril

SETOR METROFERROVIÁRIO

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

EVENTOS PROFISSIONAIS

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

EVENTO INTERNACIONAL

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

ANUIDADE DO CREA-SP

No final desta semana, dia 31 de março, vence o prazo para pagamento 
da parcela única ou da 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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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Estarão abertas até 20 de abril as inscrições de trabalhos candidatos a 
apresentação na 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

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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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Confirmada para esta terça-feira (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. 
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ESPORTE

A segunda prova do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está 
definida para a noite de 11 de abril, às 21 horas

A segunda 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).

CLASSIFICAÇÃO GERAL

A classificação geral do  11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, corresponde ao resultado da primeira 

prova, realizada na noite de 19 de março. Estas são as posições:  1º) Marina; 2º) Zizo; 3ª) Márcio; 4º) Valter; 5º) 
Cleber. 
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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, 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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CULTURA

Última semana para ver exposição no SESC Santana com Peter Alouche 
ao lado dos grandes que cantaram a cidade de São Paulo. Prazo: 1º de 
abril.

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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SETOR METROFERROVIÁRIO - I

Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária (Manutenção, 
Operação e Planejamento & Comercialização) se reunirão em Recife, de 
11 a 13 de abril

Recife receberá de 11 a 13 de abril de 2012 reuniões de três Grupos de Trabalho da Comissão 

Metroferroviária da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Os encontros. Trata-

se da 31ª Reunião do Grupo Permanente de Auto Ajuda na Área de Manutenção Metroferroviária 
(GPAA)/GT de Manutenção da Comissão Metroferroviária da ANTP, da 15ª Reunião do Grupo de 

Trabalho de Operação, e da 2ª Reunião Grupo de Trabalho de Planejamento & Comercialização 

(GT P&C). No Portal da ANTP. Informações mais detalhadas sobre as três reuniões podem ser 

obtidas por meio de matéria jornalística publicada no Portal da ANTP. 

DURANTE A 18ª SEMANA

Ao participar no dia 5 de março de 2012, no Rio de Janeiro, da 83ª Reunião da Comissão Metroferroviária, o 

presidente da AEAMESP, José Geraldo Baião, convidou os Grupos de Trabalho dessa Comissão a realizarem 

suas reuniões em São Paulo, no período de 11 a 14 de setembro de 2012, no Centro de Convenções Frei Caneca, 

por ocasião da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária.

Veja outras informações diretamente no Portal da ANTP
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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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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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