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RESOLUÇÃO DO CONFEA

CONFEA estendeu até 31 de dezembro prazo para emissão e registro de ARTs 
relativas a obras e serviços concluídos e a cargos e funções extintos

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Amyr Klink fará a palestra de abertura da 18ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária 

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

Veja no Portal da AEAMESP a programação completa da 18ª Semana, 
incluindo os temas dos painéis e dos trabalhos técnicos

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - III

Autores com trabalhos selecionados para a 18ª Semana de Tecnologia deverão 
entregar versão completa até esta sexta-feira, 10 de agosto

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Presidente da AEAMESP participará nesta semana da 34ª Reunião do Conselho 
Nacional das Cidades, em Brasília

SETOR METROFERROVIÁRIO

Em 22 de agosto, seminário no Sindicato dos Engenheiros debaterá com a 
CPTM o futuro do sistema ferroviário paulista

NA IMPRENSA

Revista Engenharia focaliza os 20 anos da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos. Veja.

SETOR METROFERROVIÁRIO

Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária da ANTP se reunirão em 
dependências do Metrô-SP no período de 8 a 10 de agosto 

EVENTOS TÉCNICOS

Até esta quarta-feira, 8 de agosto, AESabesp promove em São Paulo, feira 
nacional e encontro técnico sobre saneamento e meio ambiente

NORMAS TÉCNICAS

Encontro discutirá propostas de normas técnicas para a fabricação de material 
ferroviário e para a operação de trens e metrôs

MOBILIDADE NA RMSP

Metrô-SP informa o início, em 6 de agosto, da Pesquisa de Mobilidade da 
Região Metropolitana de São Paulo 2012

MUDANÇA CLIMÁTICA

Plano Setorial de Transporte para Mitigação e Adaptação às Mudanças 
Climáticas está sob consulta pública via internet e presencial. Prazo termina 
em 15 de agosto

JANTAR DANÇANTE

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP. O 
evento será em 19 de outubro, no Buffet Colonial. 

INSTITUIÇÃO 

Associação Brasileira das Empresas e Profissionais de Telecomunicações 
(Aberimest) festeja 30 anos

ESPORTE

A quinta prova do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está definida 
para a noite de 15 de agosto, às 21 horas

RESOLUÇÃO DO CONFEA

CONFEA estendeu até 31 de dezembro prazo para emissão e registro de 

ARTs relativas a obras e serviços concluídos e a cargos e funções 

extintos

Por meio da Resolução Nº 1042, de 29 de junho de 2012, o Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (CONFEA), estendeu até 31 de dezembro de 2012 o prazo para que os profissionais 

emitam e registrem junto ao CREA as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) relativas a 

obras e serviços já concluídos e a cargos e funções extintos. Oportunidade. Trata-se de uma 

oportunidade para que os profissionais formem o seu acervo técnico, composto do conjunto das 

ARTs registradas. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, mediante solicitação, é, na prática, o 

currículo do profissional, documento que tem fé publica e é muito valorizado nas concorrências públicas, por 

demonstrar a  experiência específica exigida nos editais. Integra da Resolução. Acione o link ao final desta nota 
para ler a íntegra da Resolução Nº 1042 do CONFEA. 

DIVULGADA A IMPLANTAÇÃO DO CREANET

O CREA-SP vem divulgando a implantação do CREANET, com a substituição e aprimoramento do sistema de 

cadastros do Conselho. Com o novo sistema espera-se operação mais simples, facilidade de manutenção e mais 

segurança e confiabilidade. Acione dois links com informações sobre esse tema no final desta notícia.

Leia a íntegra da Resolução Nº 1042 do CONFEA

Veja informações sobre o CREANET diretamente no portal do CREA-SP

Veja uma notícia sobre o CREANET
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Amyr Klink fará a palestra de abertura da 18ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária 

O navegador Amyr Klink será o palestrante do painel "Liderança e Motivação - O Futuro é agora", 

que abrirá os trabalhos da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, que acontecerá no período 

de 11 a 14 de setembro de 2012, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). 

Navegante solitário. Klink ficou conhecido pelas suas expedições marítimas, que empreende 
geralmente de forma solitária. O primeiro feito ocorreu entre 10 de junho a 19 de setembro de 1984, 

quando realizou a travessia do Oceano Atlântico em um barco a remo. Foi um percurso de sete mil quilômetros 

entre Luderitz, na Namíbia (África), e Salvador, na Bahia. Ele fez a travessia sozinho. Na Antártida. Em dezembro 

de 1989, viajou rumo à Antártida, em um veleiro especialmente construído para a expedição, o Paratii. 

Permaneceu sozinho por um ano na região, sendo que por sete meses, seu barco ficou preso no gelo da Baía de 

Dorian. Da Antártica, rumou em direção ao Polo Norte e retornou ao ponto de partida, a cidade de Paraty, em 

outubro de 1991. A partir de então passou a planejar uma viagem de circunavegação da Terra. Atividades. 

Próximo de completar 57 anos de idade, o navegador mora em Paraty (RJ), onde mantém uma escola de 

navegação para jovens carentes. Além de escrever livros, faz palestras sobre planejamento e empreendedorismo 

no meio empresarial. É formado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduado em 

Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie. Ele é diretor da Amyr Klink Planejamento e Pesquisa 

Ltda. e da Amyr Klink Projetos Especiais Ltda. É sócio fundador do Museu Nacional do Mar, localizado em São 
Francisco do Sul (SC) e da Revista Horizonte Geográfico.
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

Veja no Portal da AEAMESP a programação completa da 18ª Semana, 

incluindo os temas dos painéis e dos trabalhos técnicos

Está disponível no Portal da AEAMESP a grade de programação (incluindo temas dos painéis e dos 

trabalhos técnicos) da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, a ser realizada no período de 11 a 14 

de setembro de 2012 no Centro de Convenções Frei Caneca, paralelamente à exposição de produtos e 

serviços Metroferr 2012. O tema central do encontro é A contribuição dos trilhos para a mobilidade. Serão 

desenvolvidos 12 painéis e apresentados 44 trabalhos técnicos. 

Veja a programação completa da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

Veja o folder do evento
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - III

Autores com trabalhos selecionados para a 18ª Semana de Tecnologia 

deverão entregar versão completa até esta sexta-feira, 10 de agosto

Os autores que tiveram trabalhos selecionados para a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 

deverão entregar a versão completa, por escrito, até esta sexta-feira, 10 de agosto de 2012. No dia 25 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. 

RELAÇÃO DISPONÍVEL

Está disponível no Portal da AEAMESP a relação dos trabalhos aceitos para apresentação na 18ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária, que acontecerá no período 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.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para informações adicionais, entrar em contato com Débora 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 a relação dos trabalhos

Conheça o regulamento
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Presidente da AEAMESP participará nesta semana da 34ª Reunião do 

Conselho Nacional das Cidades, em Brasília

No período de 8 a 10 de agosto de 2012, o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo 

Baião, participará da 34ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, em Brasília, incluindo 

reunião do Comitê Técnico Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, do qual é 

membro titular.

PROGRAMA 

A 34ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades será aberta na manhã de 8 de agosto de 2012 com reuniões 

dos Comitês Técnicos, que se estenderão por todo o dia. No final da tarde, será instalado o Pleno do Conselho, 

com discussão e apreciação da pauta e encaminhamento sobre o Fórum Urbano Mundial. No início da noite, 
haverá reunião dos segmentos em que estruturam o Conselho.Segundo dia. No início da manhã, os conselheiros 

se deslocarão para o Senado Federal, onde, na parte da manhã, se desenrolará audiência pública realizada pela 

Comissão de Direitos Humanos, ocasião em que haverá debate a respeito dos dez anos do Estatuto das Cidades. 

Na tarde de 9 de agosto, haverá reuniões dos Grupos de Trabalho referentes à Copa, PAC/Orçamento, Moradia 

Social e Conflitos. No início da noite, se reunirá a Comissão de Sistematização (encarregada de preparar as 

Resoluções). Terceiro e último dia. A parte da manhã de 10 de agosto, o terceiro e último dia do encontro, foi 

reservada para o relato dos Comitês Técnicos. Em seguida, ainda antes do almoço, haverá uma sessão de 

informes. O período da tarde está consignado para deliberações a respeito das Resoluções. 

COMITÊ TÉCNICO 

A reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, na manhã do primeiro dia, tem uma 
pauta de cinco itens: 1) Apresentação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) a respeito a década para 

redução de acidentes de trânsito (Década de Segurança Viária – 2011/2020, convocada pela ONU e à qual o Brasil 

aderiu oficialmente); 2) Apresentação do planejamento das ações para divulgação da Lei de Mobilidade Urbana --

Lei nº 12.587/12 – (Seminário, Cartilha Comentada etc.); 3) Definição dos locais para os Seminários Regionais e 

condições apropriadas; 4) Proposta do novo formato de construção de Resoluções do Conselho Nacional das 

Cidades; 5) Informes.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Em 22 de agosto, seminário no Sindicato dos Engenheiros debaterá com 

a CPTM o futuro do sistema ferroviário paulista

Está programado para o dia 22 de agosto de 2012, das 8h30 às 12h30, no Auditório do Sindicato do 

Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP), localizado na Rua Genebra, 25, Bela Vista, na 

capital paulista, o seminário O futuro do sistema ferroviário no Estado de São Paulo. Em debate com 

dirigentes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o seminário pretende discutir 

investimentos em tecnologia, infraestrutura e ampliação dos serviços da companhia. Criada há 20 

anos, a CPMT transporta mais de 2,6 milhões de passageiros por dia em 22 municípios da Região Metropolitana 
de São Paulo. 

PROGRAMAÇÃO

O encontro será aberto às 9h. Participarão da mesa de honra Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente do 

SEESP e da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE); Jurandir Fernandes, secretário estadual dos Transportes 

Metropolitanos; Mário Bandeira, diretor-presidente da CPTM, e José Roberto Cardoso, coordenador do Conselho 

Tecnológico do SEESP e diretor da Escola Politécnica da USP. Palestras.  Às 9h30, haverá a exposição intitulada 

Investimento no Sistema de Transportes Metropolitanos, por Jurandir Fernandes, atuando como debatedor Adriano 

Murgel Branco, diretor da AMBranco Consultores. Às 10h30, será desenvolvida a exposição  Investimento em 

Infraestrutura e Modernização Tecnológica do Sistema Ferroviário, por Mário Bandeira. Ás 11h, o tema será O

futuro das ligações regionais sobre trilhos no Estado de São Paulo, por Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, diretor de 

Planejamento da CPTM, atuando como debatedor Ettore Bottura, professor da Escola Politécnica da 
USP. Debates. Às 12h, terá início o debate dos temas apresentados, com coordenação de Edilson Reis, diretor do 

SEESP.

Veja outras informações diretamente no portal do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo
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NA IMPRENSA

Revista Engenharia focaliza os 20 anos da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos. Veja.

Os 20 anos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foram o foco da mais recente 

edição da revista Engenharia, editada pelo Instituto de Engenharia de São Paulo. Veja a versão 

eletrônica da publicação acionando o link ao final desta nota.

Veja a versão eletrônica da publicação
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária da ANTP se reunirão 

em dependências do Metrô-SP no período de 8 a 10 de agosto 

No período de 8 e 10 de agosto de 2012, Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária da 

ANTP se reunirão em dependências do Metrô-SP. Abertura. Na tarde de 8 de agosto, entre 14h e 

15h, haverá uma abertura conjunta da reuniões, a ser realizada no Edifício Cidade I, do governo 

paulista, no centro de São Paulo, com uma palestra sobre o tema Expansão do Metrô SP. Depois 

dessa exposição, cada Grupo de Trabalho cumprirá agenda própria. Planejamento e 

Comercialização. A reunião do Grupo de Trabalho de Planejamento e Comercialização, criado 

recentemente, terá apresentações do Metrô-SP, Metrô Rio, CBTU, Metrô-BH e Metrô-DF; no final será 

apresentada e discutida a minuta do seu próximo encontro, previsto para outubro, em Fortaleza. Operação. O GT 

de Operação cumprirá na tarde do primeiro dia visita técnica, compreendendo estações e trens. Os outros dois 

dias serão reservados a reuniões internas. Energia. O GT de Energia também programou visita técnica para o final 
da tarde do primeiro dia. No segundo dia, no Centro de Controle Operacional, promoverá reuniões para discutir 

documentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): a Resolução Normativa nº 482 - Microgeração e 

Minigeração de Energia, e a Resolução Normativa nº 414 Impacto do término da demanda coincidente no custo da 

energia para tração elétrica. O programa será concluído com a apresentação de exposição sobre o tema Geração 

de Energia Solar Própria em Estações de Metrô, por Jorge Mascarenhas. Manutenção. O Grupo Permanente de 

Auto Ajuda na Área de Manutenção Metroferroviária (GPAA)/GT de Manutenção da Comissão Metroferroviária da 

ANTP, que realizará sua 32ª Reunião, a exemplo dos outros Grupos de Trabalho, reservou a tarde do primeiro dia 

para visita técnica, neste caso, ao Pátio de Manutenção do Jabaquara. Para o segundo dia, o programa prevê 

visita aos estandes de uma exposição de produtos e serviços voltados para o segmento e a apresentação a cargo 

dos patrocinadores do encontro; atividades e discussões internas do Grupo e uma apresentação sobre o Prêmio 

ANTP de Qualidade, que possui uma categoria específica para as operadoras metroferroviárias. Para amanhã de 

10 de agosto, entre 8h e 9h, está prevista  palestra de Márcio Holland de Brito, secretário de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda, a respeito do tema Investimentos em Infraestrutura de Transportes Metroferroviários. O 
restante da manhã será dedicado à aos temas internos do Grupo de Trabalho.
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EVENTOS TÉCNICOS

Até esta quarta-feira, 8 de agosto, AESabesp promove em São Paulo, 

feira nacional e encontro técnico sobre saneamento e meio ambiente

A Associação dos Engenheiros da Sabesp promove de 6 a 8 de agosto de 2012, no Pavilhão 

Branco do Expocenter Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, São Paulo-SP) a 23ª edição da Feira 

Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan). Congresso. Paralelamente à Fenasan, será 

realizado o Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, também denominado XXIII 

Encontro Técnico da AESabesp, que se firmou como referência nacional na disseminação de tecnologias e 

discussões sobre as políticas dos setores de saneamento e meio ambiente. Apoio institucional. Ao lado de 44 

outras organizações de expressão nacional, a AEAMESP apoia institucionalmente o encontro técnico. 

Sustentabilidade premiada. Neste ano, está em vigor um novo critério de premiação do Troféu AESabesp às 

empresas que mais se destacarem na feira, prevalecendo o conceito de sustentabilidade. Outras informações.

Para informações mais detalhadas sobre os eventos, acione o link ao final desta notícia.

Veja outras informações no portal da Fenasan
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NORMAS TÉCNICAS

Encontro discutirá propostas de normas técnicas para a fabricação de 

material ferroviário e para a operação de trens e metrôs

O Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários 

(Simefre), o Comitê Metroferroviário (CB06) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e a Revista Ferroviária realizarão nos dias 7 e 8 de agosto de 2012, no auditório da 

Escola Politécnica da USP, o 2º Encontro de Tecnologia Metroferroviária - Restaurando os padrões. Propósito. O 

encontro objetiva discutir propostas de normas técnicas para a fabricação de material ferroviário e para a operação 

de ferrovias e metrôs no Brasil. Temas. Os temas selecionados pelas comissões do CB06 para apresentação dos 

trabalhos são os seguintes, conforme detalhado mais adiante: 1) Caracterização dos defeitos da geometria da Via 

Permanente; 2) Classificação de Vias em função do uso, velocidade e restrições; 3) Uso e aplicação de 
geossintéticos em obras ferroviárias; 4) Classificação, padronização e regulamentação de defeitos detectados por 

ultrassom em trilhos; 5) Requisitos construtivos e funcionais de fixações elásticas. 6) Critérios para o 

desenvolvimento de sistemas de frenagem visando a sua equalização; 7) Norma para a homologação do processo 

produtivo e da qualidade de rodas ferroviárias. 8) Classificação e identificação de vagões. Informações e 

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

Veja informações mais detalhadas sobre o encontro.
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MOBILIDADE NA RMSP

Metrô-SP informa o início, em 6 de agosto, da Pesquisa de Mobilidade da 

Região Metropolitana de São Paulo 2012

O portal da Companhia do Metropolitanao de São Paulo informa o início, em 6 de agosto de 

2012, da Pesqisa de Mobilidade da Região Metropolitana de São Paulo 2012. A 
pesquisa propiciará uma 'radiografia' dos deslocamentos na RMSP e é considerada 

fundamental para os planejamentos urbano e do transporte coletivo. Sistemática. Um grupo de 100 pesquisadores 

contratados pelo Metrô-SP visitarão os 8.100 domicílios que foram sorteados por amostragem para participar da 

pesquisa As visitas, que acontecerão nos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, deverão terminar 

no dia 20 de dezembro de 2012. Objetivo. De acordo com o Metrô, a pesquisa orientará os investimentos, o 

desenvolvimento e a estruturação dos transportes e permitirá identificar as viagens diárias da população, traçando 

uma radiografia dos fluxos de deslocamentos na Região Metropolitana de São Paulo. O resultado obtido, através 

da análise dos dados, subsidiará o planejamento da rede de transporte metropolitano. Informações. Os 

pesquisadores estarão identificados por crachá e colete  exclusivos, mas os interessados em mais informações 

podem ligar para os telefones 3371-7274 ou 3371-7275, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 

16h30.
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MUDANÇA CLIMÁTICA

Plano Setorial de Transporte para Mitigação e Adaptação às Mudanças 

Climáticas está sob consulta pública via internet e presencial. Prazo 

termina em 15 de agosto

Elaborados por diferentes ministérios sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, encontram-

se em fase de consulta pública, via Internet, os Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação a 

Mudança do Clima, entre os quais o plano concernente ao setor de transporte e mobilidade urbana. 

Até 15 de agosto. O processo de consulta pública 'on line' se estenderá até 15 de agosto de 2012, a 

quarta-feira da próxima semana. Veja como participar, acionando o link ao final desta nota. 

CONSULTAS PÚBLICAS PRESENCIAIS

Está também em andamento o processo de consulta pública presencial. A programação de sessões em julho 

incluiu o Rio de Janeiro (6 de julho), Curitiba (12 de julho), Recife (18 de julho), Cuiabá (25 de julho) e Manaus (2 

de agosto). Há outra sessão prevista para Brasília (9 de agosto). Acione o link ao final desta notícia para outras 

informações.

Veja como participar da consulta pública via Internet

Veja o cronograma e outras orientações sobre as consultas públicas presenciais
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JANTAR DANÇANTE

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 22 Anos da 

AEAMESP. O evento será em 19 de outubro, no Buffet Colonial. 

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP, evento que 

acontecerá no dia 19 de outubro de 2012, no Buffet Colonial (Avenida Indianópolis, 300 Moema, 

São Paulo-SP). 

AQUISIÇÃO DE CONVITES 

Para aquisição dos convites, entrar em contato com Débora 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 no Facebook as fotos do Jantar Dançante realizado em 2011
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INSTITUIÇÃO 

Associação Brasileira das Empresas e Profissionais de Telecomunicações 

(Aberimest) festeja 30 anos

A Associação Brasileira das Empresas e Profissionais de Telecomunicações (Aberimest) 

promoverá no dia 20 de agosto de 2012 a sua festa de 30 anos. O evento acontecerá no Instituto 

de Engenharia, loclizado na Avenida Doutor Dante Pazzanese, 120, Vila Mariana, São Paulo.

Conheça o portal da Aberimest
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ESPORTE

A quinta prova do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está 

definida para a noite de 15 de agosto, às 21 horas

A quinta prova do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será na noite de 15 de agosto de 
2012, quarta-feira, às 21 horas,  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)5572-1239 r.213 ou (11)8266-1541 

(celular).
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