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Até 30 de novembro, estarão abertas as inscrições de comunicações técnicas 
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MÚSICA NO INSTITUTO DE ENGENHARIA

Orquestra de Câmara L Estro Armonico fará apresentação especial no Instituto 
de Engenharia na quarta-feira, 3 de outubro

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Estão disponíveis para livre consulta no Portal AEAMESP trabalhos 

técnicos, apresentações e fotos da 18ª Semana 

Estão disponíveis para livre consulta no portal da AEAMESP arquivos com trabalhos técnicos e 

apresentações feitas durante a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, realizada de 11 a 14 de 

setembro de 2011, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Agilidade. Os arquivos 

foram disponibilizados no portal ainda durante a 18ª Semana. e essa agilidade foi elogiada por 

diversos participantes do encontro. Sessões. Nos três dias e meio da 18ª Semana, foram 

desenvolvidos 12 painéis de debates e 44 sessões de apresentações de trabalhos técnicos além de sessões 

solenes e de homenagens. O tema geral do encontro foi A contribuição dos trilhos para a mobilidade. 

FOTOS 

Também está acessível ao público um amplo conjunto de fotos, cobrindo todos os principais 
acontecimentos da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da Metroferr 2012.

Acesse o ambiente virtual onde estão os trabalhos técnicos, apresentações e fotos

Veja matéria sobre o discurso do presidente da AEAMESP ne abertura da 18ª Semana

Veja matéria que resume os painéis de debate da 18ª Semana
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

A 19ª Semana e a Metroferr 2013 acontecerão de 10 a 13 de setembro 

de 2013. Venda de espaços para a exposição já começou.

O calendário de atividades referentes à 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e à Metroferr 2013 foi 

anunciado ao final da 18ª Semana pelo presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião. Os 

eventos acontecerão novamente no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, entre os dias 10 

e 13 de setembro de 2013. 

NOVAS DIMENSÕES

O quarto andar do Centro de Convenções Frei Caneca passará por remodelação nos próximos meses 
e, em razão, disso, a área útil desse recinto será ampliada, possibilitando a expansão da Metroferr 
2013. Contatos. A comercialização de espaços na exposição foram iniciadas ainda durante a 
Metroferr 2012. Os contatos podem ser feitos com a área de Eventos da AEAMESP, pelo e-mail 
eventos@aeamesp.org.br, e telefone (11)3284-0041, ou com a Marcelo Fontana Promoções & 
Eventos, pelo e-mail marcelofontana@otmeditora.com.br ou telefone (11)5096-8104.

Veja o folheto eletrônico com o lançamento de venda de espaços na Metroferr 2013
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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.
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ESPORTE

Sétima (e penúltima) etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP está marcada para 10 de outubro, às 21 horas

A sétima - e penúltima - etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será na noite de 

10 de outubro de 2012, quarta-feira, às 21 horas, novamente 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). 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Concluída a sexta etapa, é a seguinte a classificação geral do 11º Desafio de Kart entre Amigos da 
AEAMESP: 1º) Valter, 133 pontos; 2º) Márcio e Zizo, 129 pontos; 4º) Araújo, 124 pontos; 5º) Carlos 
Raul, 118 pontos, e em 6º) Manoel, 105 pontos.
Descarte de uma prova. Depois da prova do dia 10 de outubro, a penúltima de toda a competição, 
os pilotos deverão descartar a menor pontuação conquistada em uma das etapas. Normalmente, 
esse item do regulamento adiciona emoção à competição, já que pode reabrir a luta pelo título.
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ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de setembro no Portal da AEAMESP

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em setembro. 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 os nomes dos aniversariantes de setembro
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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 da 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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AEAMESP INTERNACIONAL

Pavilhão brasileiro na Innotrans 2012 projeta imagem positiva do setor 

metroferroviário brasileiro e pode estimular negócios

Com presença institucional da AEAMESP e de outras entidades e empresas representativas do 

setor, o pavilhão brasileiro se destacou na feira internacional Innotrans 2012, realizada de 18 a 21 

de setembro em Berlim. Otimismo. "Nosso estande foi bastante visitado por empresas 

internacionais interessadas em investir no Brasil e isso possibilitará aplicar no nosso País o 

desenvolvimento que se observa no setor metroferroviário da Europa, além das expectativas de 

exportação que a participação brasileira na Innotrans criou', avalia Vicente Abate, presidente da Associação 

Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer) em declaração publicada pelo informativo de sua organização.Visão 

forte. Já o presidente-executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), Rodrigo Vilaça, 

frisou: "O pavilhão brasileiro proporcionou uma visão forte do País, num setor que tem na competitividade o seu 

maior foco. Certamente nos diferenciamos e inovamos, com a responsabilidade de mostrar os planos de expansão 

metroferroviária e estabelecer oportunidades de negócios que reflitam na melhoria do sistema de transporte de 

cargas e pessoas sobre trilhos". 

Veja a matéria completa sobre a Innotrans 2012 publicada em portais de entidades do setor
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EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL

São Paulo receberá de 6 a 8 de novembro a 15ª Feira Negócios nos 

Trilhos (NT2012)

Está programada para o período de 6 a 8 de novembro de 2012, das 13 às 20 horas, no 

Pavilhão Vermelho da Expo Center Norte, em São Paulo  (Rua José Bernardo Pinto, 333), a 15ª

Feira Negócios nos Trilhos (NT 2012). Nova organização. A partir deste ano, o evento passa a 

ser organizado pela  UBM Brazil, subsidiária da UBM internacional, com sede em Londres.

Veja outras informações sobre a 15ª Feira Negócios nos Trilhos
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19º CONGRESSO DA ANTP (BRASILIA, 2013)

Até 30 de novembro, estarão abertas as inscrições de comunicações 

técnicas para apresentação no 19º Congresso da ANTP 

A Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) convida a todos os integrantes das 

entidades associadas, seus membros individuais e beneméritos e a todos os interessados nos 

temas relacionados com a Mobilidade Urbana para encaminharem propostas de 

Comunicações Técnicas para o 19º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, que se 

realizará nos dias 8 a 10 de outubro de 2013, em Brasília–DF. Até 30 de novembro de 2012. As inscrições 

poderão ser feita até o dia 30 de nomebro de 2012. Dois trabalhos por autor. Cada autor poderá inscrever até doi 

trabalhos, individuais ou de equipe, para serem selecionados para apresentação durante o 19º Congresso.

Condições. O recebimento do trabalho final e a sua apresentação no 19º Congresso estão condicionados ao 

pagamento da taxa de inscrição do seu autor ou do coordenador, em caso de trabalho de equipe. Os autores 

vinculados aos associados da ANTP, os membros individuais e beneméritos terão desconto no valor da taxa de 

inscrição.

Consulte o regulamento completo

Veja a ficha técnica do 19º Congresso e encontre os formulários eletrônicos para inscrição de 

comunicações técnicas e para participação no Comitê de Seleção
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MÚSICA NO INSTITUTO DE ENGENHARIA

Orquestra de Câmara L Estro Armonico fará apresentação especial no 

Instituto de Engenharia na quarta-feira, 3 de outubro

No dia 3 de outubro de 2012, quarta-feira, às 20h, acontecerá no Instituto de Engenharia (Avenida Dr. 

Dante Pazzanese, 120, Vila Mariana, São Paulo-SP) um concerto da Orquestra de Câmara L Estro 

Armonico, de São Paulo. Ingressos. Associados do Instituto de Engenharia pagarão R$ 10,00 e não 

associados, R$ 20,00. Origens. Fundada no início de 1981, desde 1995 a orquestra está sob a 

orientação de seu 'spalla', professor Uwe Kleber, pois trabalha normalmente sem regente. É integrada 

atualmente por 13 instrumentistas de corda, todos músicos de alto padrão. O nome do conjunto – que reúne 

conceitos de 'inspiração' e 'harmonia' – decorre de um famoso ciclo de 12 concertos para violinos e cordas do 

compositor do barroco italiano Antonio Vivaldi, cuja execução, na íntegra, constituiu o objetivo do grupo em seus 

primórdios. Presença. A Orquestra de Câmara L Estro Armonico é, há muitos anos, a 'orquestra residente' da 

Faculdade Santa Marcelina, de São Paulo, participando das atividades didáticas de seu curso de música e de 

eventos comemorativos dessa instituião de ensino. E tem marcado prrsença ativa na vida musical da cidade; sua 

programação intensa e variada incluiu, nos últimos anos, concertos patrocinados por entidades como o Centro de 
Música Brasileira, A Hebraica, Clube Atlético Paulistano, Cultura Inglesa, Instituto de Engenharia, bem como 

eventos beneficentes.

Veja o programa e outras informações sobre a apresentação e faça a inscrição no portal do Instituto de 
Engenharia
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