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I CONGRESSO METROFERROVIÁRIO BRASILEIRO

Baião representará a AEAMESP em duas sessões do I Congresso 
Metroferroviário Brasileiro

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU)

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) emitirá a identidade profissional 
dos arquitetos e urbanistas. Até 30 de novembro, a carteira será gratuita.

RESOLUÇÃO DO CONFEA

Faltam pouco mais de dois meses para emissão e registro de ARTs relativas a 
obras e serviços concluídos e a cargos e funções extintos. Novo prazo do 
CONFEA termina em 31 de dezembro.

JANTAR DANÇANTE

Com 270 participantes, Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP reedita êxito 
de anos anteriores

ESPORTE

Depois da penúltima prova, quatro ainda têm condições de conquistar o título 
do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de outubro no Portal da AEAMESP

SETOR METROFERROVIÁRIO

Fortaleza receberá de 24 a 26 de outubro reuniões dos Grupos de Trabalho da 
Comissão Metroferroviária. Três encontros já têm pautas preliminares.

ANUÁRIO METROFERROVIÁRIO

Está disponível para livre consulta no Portal da OTM Editora a versão 
eletrônica integral do Anuário Metroferroviário 2012 

EVENTO PROFISSIONAL

Em 31 de outubro, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha promoverá o 
seminário Gerenciamento de Tempo para Engenheiros

I CONGRESSO METROFERROVIÁRIO BRASILEIRO

Baião representará a AEAMESP em duas sessões do I Congresso 

Metroferroviário Brasileiro

Ao lado de autoridades e de dirigentes de outras entidades nacionais do setor, o presidente da 

AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, participará do painel de abertura do I Congresso 

Metroferroviário Brasileiro, que acontecerá no período de 6 a 8 de novembro, na Sala 

Cantareira 6, 2º andar do Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo, paralelamente à 15ª edição da 

Feira Negócios nos Trilhos. Solenidade de abertura. Além de Baião, foram convidados para o painel de abertura, 
no início da tarde de 6 de novembro, Aguinaldo Ribeiro, ministro das Cidades; Marcelo Perrupato, secretário de 

Política Nacional, Ministério dos Transportes; Rodrigo Vilaça, presidente, Associação Nacional dos 

Transportadores Ferroviários (ANTF); Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária 
(ABIFER); Luiz Fernando Ferrari, vice-presidente do Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e 

Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (SIMEFRE); Joubert Flores, presidente, Associação Nacional dos 
Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos). As entidades representadas nesse painel são 

promotoras do I Congresso Metroferroviário Brasileiro. 

MOBILIDADE NAS GRANDES CAPITAIS

No segundo dia do encontro, 7 de novembro, o presidente da AEAMESP será o moderador e fará uma 

apresentação inicial na mesa redonda Análise do Cenário da Mobilidade Urbana nas Grandes Capitais, que 
acontecerá às 15h30. Durante os trabalhos, os participantes analisarão a necessidade de investimentos, 

ampliações, modernizações para atender a crescente demanda por transporte público nas capitais. Discutirão os 
projetos e obras em andamento que visam à ampliação e modernização de metrôs e trens metropolitanos nas 

cidades brasileiras; investimentos que são necessários para acompanhar a demanda de crescimento populacional: 

o que é imprescindível e planejamento do setor metroferroviário para os próximos anos. 

OBJETIVOS E TEMAS

O I Congresso Metroferroviário Brasileiro tem como finalidade reunir autoridades governamentais e especialistas 

do setor metroferroviário nacional em um ambiente que propicie do o debate a respeito das necessidades, dos 

desafios e das perspectivas da malha metroferroviária brasileira nos próximos anos. Temas. Estarão em pauta 
temas como investimentos, modelo regulatório, concessões ferroviárias, projetos, mobilidade urbana, incentivos e 

o papel da iniciativa privada. 

PARTICIPAÇÃO

A expectativa é de que o I Congresso Metroferroviário Brasileiro atraia um público de 300 profissionais altamente 

qualificados, dos níveis de presidência, diretoria e gerência das empresas de transporte metroferroviário e 

multimodal de carga, operadoras de logística e do transporte metropolitano sobre trilhos Workshops empresariais. 
Na tarde do terceiro dia, serão desenvolvidos 'workshops' para apresentação e demonstração dos produtos e 

serviços de empresas interessadas em fornecer para o setor.

FEIRA NEGÓCIOS NOS TRILHOS 2012

Realizada pela UBM Brazil, a 15ª edição da Feira Negócios nos Trilhos, está com quase 100% da área disponível 

para exposição comercializada. A edição 2012 deve receber mais de 7.500 visitantes e cerca de 180 expositores. 

Veja a programação preliminar do I Congresso Metroferroviário Brasileiro

Acesse a página para inscrições

Veja a página geral da NT 2012
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU)

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) emitirá a identidade 

profissional dos arquitetos e urbanistas. Até 30 de novembro, a carteira 

será gratuita.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) informa que irá  emitir a identidade profissional 

dos arquitetos e urbanistas. Gratuita até 30 de novembro. A carteira será gratuita para quem 
participar das etapas online e presencial até 30 de novembro, quando termina o prazo para 

coleta dos dados biométricos dos profissionais. Validade nacional. A identidade do CAU tem 

validade em todo o território nacional, sem prazo de vencimento, como comprovação do registro profissional e 
também como identificação civil, em substituição ao documento de RG. Com chip. Será produzida em 

policarbonato e conterá chip com informações do arquiteto e urbanista, o que permitirá maior agilidade e 

segurança na prestação de serviços online pelo CAU. 

CENSO DOS ARQUITETOS 

Simultaneamente ao processo de coleta de dados para a carteira de identidade, será realizado o censo dos 

arquitetos e urbanistas, fundamental para definição de políticas para o desenvolvimento da Arquitetura e 
Urbanismo no país. A pesquisa leva de 10 a 15 minutos para ser preenchida, sendo que o sigilo individual será 

preservado. 

DOIS PASSOS PARA SOLICITAR A CARTEIRA 

1º Passo (via Internet): Atualizar dados do SICCAU. Até 30 de outubro, acesse o Sistema de Informação e 
Comunicação do CAU – SICCAU ( servicos.caubr.gov.br) e entre com seu login e senha habituais. Clique no 

ambiente de emissão da carteira profissional, revise seu cadastro e anexe os documentos digitalizados para 

comprovação, apenas dos dados que você alterar. Responda ao censo dos arquitetos e urbanistas, subsídio 
importante para a reorganização da profissão no Brasil. 

2º Passo (presencial): Coleta de dados biométricos. O CAU está planejando a logística de campo para a coleta 

dos dados biométricos – fotografia, assinatura e impressão digital. Na ocasião, você deve levar, além dos 

documentos pessoais, os originais que comprovem os dados que você eventualmente alterou no seu cadastro ao 
solicitar a carteira pelo SICCAU. Os locais e prazos para esta etapa presencial serão divulgados, em breve, nos 

sites do CAU/BR e do CAU/SP. Mas fique atento, pois você terá que entrar no SICCAU e agendar a sua visita. 
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RESOLUÇÃO DO CONFEA

Faltam pouco mais de dois meses para emissão e registro de ARTs 

relativas a obras e serviços concluídos e a cargos e funções extintos. 

Novo prazo do CONFEA termina em 31 de dezembro.

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

Com 270 participantes, Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP reedita 

êxito de anos anteriores

Contando com aproximadamente 270 participantes, o Jantar Dançante de 22 Anos da 
AEAMESP repetiu, em uma noite de descontração e confraternização entre amigos e 
familiares, o êxito obtido em edições anteriores, o que consolida esse evento anual. O 
jantar aconteceu no dia 19 de outubro no Buffet Colonial em São Paulo. Em breve, 
fotos. Em breve, as fotos do encontro serão disponibilizadas no Portal da AEAMESP.
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ESPORTE

Depois da penúltima prova, quatro ainda têm condições de conquistar o 

título do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

Depois da sétima e penúltima etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, realizada 

em outubro, quatro pilotos ainda podem chegar ao título. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Com descarte regulamentar do pior resultado de cada concorrente até a penúltima 
etapa, é a seguinte a classificação geral do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP: 1º) Zizo, 
158 pontos; 2º) Márcio e Carlos Raul, ambos com 147 pontos; 4º) Valter, 141 pontos; 5º) Araújo, 
126 pontos, e em 6º) Manoel, 105 pontos. Continuam com condições de conquistar o título os quatro 
primeiros colocados.

ÚLTIMA PROVA SERÁ MAIS CEDO: ÀS 20H30

A última e decisiva etapa da competição acontecerá no dia 21 de novembro de 2012, às 20h30, na 
Granja Viana. 
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ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de outubro no Portal da AEAMESP

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em outubro. 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 aniversariantes de outubro
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Fortaleza receberá de 24 a 26 de outubro reuniões dos Grupos de 

Trabalho da Comissão Metroferroviária. Três encontros já têm pautas 

preliminares.

A ANTP informa que, tendo como anfitriã a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos 

(Metrofor), Fortaleza receberá no período de 24 a 26 de outubro de 2012, a 17ª Reunião do Grupo 

de Trabalho de Operação, da Comissão Metroferroviária da ANTP. Na mesma ocasião, serão 

realizadas a 33ª Reunião do Grupo Permanente de Auto Ajuda/Grupo de Trabalho de 

Manutenção, a 10ª Reunião do Grupo de Trabalho de Energia, e a 4ª Reunião do Grupo de 

Trabalho de Planejamento e Comercialização. Operação. De acordo com o coordenador Wilson 

Nagy, a pauta preliminar da 17ª Reunião do GT Operação inclui os seguintes temas: Copa do 

Mundo de futebol; Ações para atender o crescimento da demanda; Operação do monotrilho; Bicicletas no sistema; 
Modernização de frotas; Redes sociais; Novas metodologias de treinamento. Planejamento e Comercialização.

Nesta 4ª Reunião do Grupo de Planejamento e Comercialização, em Fortaleza, o tema geral será Projetos culturais 

em espaços operacionais, preparação para os grandes eventos: Copa das Confederações, Copa do Mundo e 

Jogos Olímpicos.  

MANUTENÇÃO

Na última semana, foi divulgada a pauta detalhada da 33ª Reunião do Grupo Permanente de Auto 
Ajuda/Grupo de Trabalho de Manutenção. Material rodante. 1) Avaliação da qualidade do ar no 
interior dos carros de passageiro dos TUEs do MetroRec, de acordo com os padrões definidos pela 
Anvisa (MetroRec); 2) Desgastes nos vários componentes dos truques (MetrôBH); 3) Eficiência 
energética, confiabilidade e sustentabilidade na instalação de luminárias a LED no salão dos carros 
de passageiros do Metrô do Recife (MetroRec); 4)Equipagem de Oficinas de Manutenção de primeiro 
e segundo níveis para novas frotas de trens (Metrô BH); 5) Inter-relação de falhas Material Rodante 
e Via Permanente (MetrôBH); 6) Modelagem estocástica dos mecanismos de falha de TUE´s a partir 
da utilização de um software livre (MerrôRec); 7) Modernização do sistema de freios (Metrô-SP); 8) 
Rotinas de manutenção nos conjuntos coletores de tensão do terceiro trilho para alimentação elétrica 
dos trens (Metrô- DF); 9) Terceirização da manutenção do Material Rodante - Experiência das 
Operadoras, Formato de contratação e de medição, e Resultados obtidos e dificuldades encontradas. 
Via Permanente. 1)Abertura do coice dos AMV’s AREMA “M” - Experiência das Operadoras (Metrô-
DF): Sistemas de medição da abertura do coice e suas implicações, Implicações em outros sistemas, 
Tolerâncias de manutenção, e Manutenções alternativas; 2) Como compatibilizar obras de travessias 
com tempo de execução de média e longa duração com as atividades de manutenção programadas 
da Via Permanente (Metrô-BH)- A importância de uma negociação prévia entre as partes envolvidas, 
e Experiências das outras operadoras; 3)Contratação compartilhada de serviços de Manutenção da 
Via Permanente (ex: esmerilhamento e reperfilamento de trilhos) (Metrô-BH); 4) Instalação de talas 
encapsuladas (Metrô-BH); 5) Inversão de trilho - Reutilização do trilho externo de curvas na 
substituição do trilho interno. Aspectos de confiabilidade, performance e estabilidade (Metrô-BH); 6) 
Medição de corrugação em trilhos com régua eletrônica (Metrô-BH); 7) Projeto-veículo de redução de 
defeitos longitudinais de boleto de trilho (Metrô-BH); 8) Planilha de análise de desgaste de trilho 
adotada na STU/BH (Metrô-BH); 9) Substituição do lastro de pedras britadas no Metrô-SP (Metrô-
SP); Terceirização da manutenção da Infraestrutura da Via Permanente – Experiência das 
Operadoras (MetrRec). Temas diversos. 1) A construção de um pátio e uma oficina ferroviária 
modernos – Pátio Norte do Metrô-Rio; 2) Projeto de implantação do Centro de Excelência do SENAI-
SP para a formação profissional de técnicos para o setor de construção, manutenção e operação 
ferroviária do Estado de São Paulo (Professor Marcel Porto, Coordenador Geral - Senai-SP).

Foi divulgado o boletim com resumo da 32ª Reunião do GPAA/GT de Manutenção, realizada em São Paulo, 

no mês de agosto de 2012

Início

ANUÁRIO METROFERROVIÁRIO

Está disponível para livre consulta no Portal da OTM Editora a versão 

eletrônica integral do Anuário Metroferroviário 2012 

Está disponível para livre consulta no Portal da OTM Editora a versão eletrônica integral do 

Anuário Metroferroviário 2012 – publicação da Editora OTM em parceria com a AEAMESP e que 

foi lançado durante a 18ª Semana de Tecnologia, em setembro de 2012. Dados. Ao se referir à 
publicação em pronunciamento durante a 18ª Semana, o presidente da AEAMESP, José Geraldo 

Baião, ressaltou: "Dados coletados pelo Anuário Metroferroviário de 2012 mostram que temos 996 

quilômetros de linhas de trens urbanos e de metrôs, são 16 sistemas em operação no País e o 
número de passageiros é crescente. Em 2011, o último ano com dados fechados, alcançou-se a 

marca de 2,4 bilhões de passageiros transportados. Esta demanda representou um acréscimo de 7,5 %, em 

relação a 2010". Temas. Esta edição do Anuário Metroferroviário discute a Lei da Mobilidade e os possíveis 
impactos sobre o setor metroferroviário, a importância de haver a participação da sociedade na definição de 

projetos metroferroviários, a participação da empresa Bom Sinal no processo de ampliação dos sistemas de VLT 
no País, o crescimento dos grupos de trabalho da Comissão Metroferroviária e um conjunto de três textos sobre a 

chegada dos monotrilhos, incluindo dos desafios para a engenharia na implantação desse tipo de sistema e 

diálogo dos monotrilhos com o ambiente urbano. 

QUARTA EDIÇÃO

O Anuário Metroferroviário 2011 reúne um conjunto de informações referentes ao desempenho de 16 sistemas 

metroferroviários brasileiros no ano de 2011. Dados sumarizados. A AEAMESP acompanha integralmente a 

produção do Anuário e, com base nas informações das operadoras, sistematizou informações que ajudam a 
caracterizar o conjunto dos sistemas metroferroviários em operação no País – dados reunidos em três tabelas, 

logo nas primeiras páginas da publicação. 

Veja a íntegra da edição
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EVENTO PROFISSIONAL

Em 31 de outubro, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha 

promoverá o seminário Gerenciamento de Tempo para Engenheiros

A VDI - Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, organização parceira da AEAMESP, 
promoverá na quarta-feira, 31 de outubro de 2012, a palestra Gerenciamento de Tempo para 

Engenheiros, que terá como expositor Ricardo Alves é diretor do Departamento de Formação 

Profissional da AHK São Paulo; mestre em Administração e professor universitário. Horário e local.

O encontro será aberto às 8h30 e prosseguirá até 17h30, na Câmara Brasil–Alemanha, Rua Verbo 

Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP. 

Veja informações mais detalhadas sobre o encontro
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