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JORNAL DA AEAMESP

Está disponível a edição número 28 de Jornal AEAMESP

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA

Começarão na próxima terça (11) a 18ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária e a Metroferr 2012. Veja a programação completa

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

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. 

AEAMESP INTERNACIONAL

AEAMESP terá participação institucional em estande coletivo do Brasil na 
InnoTrans 2012, em Berlim

JORNAL DA AEAMESP

Está disponível a edição número 28 de Jornal AEAMESP

A edição número 28 do Jornal AEAMESP está disponível em versão eletrônica no portal da 

Associação. A matéria de primeira página apresenta o conjunto de painéis da 18ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária; nas páginas centrais há um relato sobre as sessões de apresentação de 

trabalhos técnicos. Outros temas. O jornal focaliza também a participação do presidente da 

AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, em seminários realizados em Salvador, na Bahia, e na 

cidade argentina de San Martin, nos quais, essencialmente, os promotores desses encontros 

buscavam informações e a visão da AEAMESP a respeito do processo de expansão e requalificação 

dos sistemas de transporte urbano sobre trilhos na Região Metropolitana de São Paulo. Outros temas. O jornal 

publica também matéria sobre a participação da AEAMESP na mobilização que colocou o transporte sustentável 

no documento final da conferência da ONU sobre o clima, a Rio+20. Há uma notícia sobre a publicação de novo 

estudo técnico da Associação e um lembrete a respeito a venda de ingressos para o Jantar Dançante AEAMESP 

2012. Veja ainda na edição a seção Uma Janela para o Riso, assinada por Ariovaldo Veiga e por Rogerio Belda. 

Veja a edição 28 do Jornal AEAMESP
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA

Começarão na próxima terça (11) a 18ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária e a Metroferr 2012. Veja a programação completa

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

Conheça o folheto eletrônico da 18ª Semana
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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

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
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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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AEAMESP INTERNACIONAL

AEAMESP terá participação institucional em estande coletivo do Brasil 

na InnoTrans 2012, em Berlim

Está programada para o período de 18 a 21 de setembro 2012, das 9h às 18h, no Pavilhão de 

Exposições Messe Berlim, em Berlim, Alemanha, a InnoTrans - Feira Internacional de Tecnologia 

em Transportes 2012. Estande coletivo. Pela segunda vez, o Brasil estará presente com estande 

coletivo nesse encontro, considerado a maior feira metroferroviária do mundo. Esse espaço está 

sendo organizado pela Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), em parceria 

com a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER), Associação Nacional de Transportadores sobre 

Trilhos (ANPTrilhos), Sindicato da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (Simefre), com 

apoio da Revista Tecnologística. Presença institucional da AEAMESP. Ao lado de outras entidades e empresas 

brasileiras, a AEAMESP participará institucionalmente do estande brasileiro com a exibição de sua logomarca. 

Seminário. Com patrocínio das empresas Sysfer e DB Internacional e promoção da ANTF e ABIFER, se 

desenvolverá no dia 20 de setembro, no contexto da Innotrans, o seminário Brazil on Rails, que terá tema central O 

potencial do mercado ferroviário brasileiro e seus planos de expansão. Atuarão como expositores no encontro o 

ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, que irá fazer uma apresentação sobre o plano de investimento no 

setor metroferroviário brasileiro; o presidente da MRS e do conselho diretor da ANTF, Eduardo Parente, com uma 

explanação a respeito do transporte de cargas no Brasil. Outros temas e expositores. Estarão também em foco 

os seguintes temas: Política de investimento do BNDES para o setor metroferroviário, com exposição a cargo 

de Nelson Siffert, diretor do Departamento de Infraestrutura do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) e Plano de investimento metroferroviário do Estado do Rio de Janeiro, com palestra de Júlio 

Lopes, deputado federal e Secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro.
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