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I CONGRESSO METROFERROVIÁRIO BRASILEIRO

Com programação temática definida, I Congresso Metroferroviário Brasileiro 
começará na próxima terça, 6 de novembro. As inscrições estão abertas

NEGÓCIOS NOS TRILHOS 2012

Baião representará a AEAMESP na solenidade de abertura da Feira Negócios 
nos Trilhos 2012

ENCONTREM 2012

Abifer e Simefre promoverão em 5 de novembro o Encontro Nacional da 
Indústria e Operadoras Ferroviárias (Encotrem 2012)

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

A 19ª Semana e a Metroferr 2013 acontecerão de 10 a 13 de setembro de 
2013. Venda de espaços para a exposição já começou.

RESOLUÇÃO DO CONFEA

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

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.

19º CONGRESSO DA ANTP (BRASILIA, 2013)

Até 30 de novembro, estarão abertas as inscrições de comunicações técnicas 
para apresentação no 19º Congresso da ANTP 

NA TELEVISÃO

No sábado, 3 de novembro, às 18h, Discovery Channel mostrará programa 
sobre a corrida contra o tempo no Metrô-SP antes, durante e depois da 
operação comercial.

EXPANSÃO

Em 7 de novembro, Consema fará audiência pública sobre EIA/RIMA da Linha 
2–Verde do Metrô-SP no trecho Vila Prudente-Dutra

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de novembro no Portal da AEAMESP

ESPORTE

Em três semanas será conhecido o vencedor do 11º Desafio de Kart entre 
Amigos da AEAMESP. Quatro lutam pelo título

EVENTO PROFISSIONAL

Em 28 de novembro, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha realizará o 
programa Treinamento de Negociação para Engenheiros

I CONGRESSO METROFERROVIÁRIO BRASILEIRO

Com programação temática definida, I Congresso Metroferroviário 

Brasileiro começará na próxima terça, 6 de novembro. As inscrições 

estão abertas

Está definida a programação temática 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 feira Negócios nos Trilhos 

2012. Entidades promotoras. O encontro é promovido pela AEAMESP e outras quatro entidades nacionais do 

setor. Inscrições específicas para o I Congresso. Os convites de cortesia para a feira NT 2012 não são válidos 

para o I Congresso Metroferroviário Brasileiro, que tem processo próprio de inscrição. Programa, informações e 

inscrições. Acione os links ao final desta notícia para acesso ao programa completo, a outras informações e à 

página para inscrições. 

ABERTURA

No início da tarde de 6 de novembro, a AEAMESP estará representada no painel de abertura do I 
Congresso Metroferroviário Brasileiro por seu presidente, engenheiro Geraldo José Baião. Também 
participarão do painel 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. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

No dia 7 de novembro, às 15h30, José Geraldo Baião fará a apresentação inicial e moderará a mesa-
redonda Cenário da mobilidade urbana nas médias e grandes cidades: Expansões e modernizações 
para a melhoria do transporte público, que reunirá cinco palestrantes: Francisco Colombo, presidente 
da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU); Mário Bandeira, presidente da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM); Carlos José Cunha, presidente, presidente da Supervia –
Concessionária de Transporte Ferroviário; Rômulo Fortes, presidente da Companhia Cearense de 
Transporte Metropolitano (Metrofor), e Joubert Flores, presidente, ANPTrilhos – Associação Nacional 
dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos)
Na sessão anterior, no próprio dia 7 de novembro, às 14 horas, caberá ao engenheiro e consultor 
Plínio Assmann moderar a mesa-redonda Como superar os desafios relacionados à implantação do 
Trem de Alta Velocidade no Brasil: Financiamento, prazos e planos. Essa sessão reunirá Hélio Mauro 
França, diretor da Empresa de Planejamento e Logística (EPL); Henrique Pinto Amarante, 
superintendente da Área de Estruturação de Projetos do BNDES, e Guilherme Quintella, presidente 
da entidade civil Agência de Desenvolvimento de Trens Rápidos Entre Municípios (AD-Trem) e 
chairman da União Internacional de Ferrovias (UIC) para a América Latina.

OUTROS TEMAS

Os outros temas em foco, em diferentes sessões nos três dias são: 1) Os incentivos do governo 
federal para fomentar a expansão e modernização do setor metroferroviário; 2) A tecnologia em prol 
do avanço das ferrovias no Brasil: 3) Soluções para a melhoria das operações; 4) Sessão 
internacional: As ferrovias brasileiras e fornecedores; 5) A perspectiva das ferrovias brasileiras frente 
aos desafios na escolha de fornecedores, tecnologias e serviços; 6) Soluções inovadoras para 
ferrovias e aplicações internacionais; 7) Planejamento ferroviário: Os novos projetos e investimentos 
para o desenvolvimento das ferrovias no Brasil; 8) A importância da reestruturação do marco 
regulatório no setor ferroviário: Transformando ineficiências em oportunidades de crescimento; 9) O 
papel da iniciativa privada no desenvolvimento das ferrovias brasileiras, e 10) Os benefícios da 
intermodalidade para a logística de transportes.

Veja a programação do I Congresso Metroferroviário Brasileiro

Acesse a página para inscrições
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NEGÓCIOS NOS TRILHOS 2012

Baião representará a AEAMESP na solenidade de abertura da Feira 

Negócios nos Trilhos 2012

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

AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, participará da cerimônia inaugural da feira 

Negócios nos Trilhos 2012. A solenidade está marcada para o dia 6 de novembro, terça-feira, às 

11 horas, na Sala Cantareira 6 e 7 – Pavilhão Vermelho, no Expo Center Norte, em São Paulo. 

Presença. O ato reunirá o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos; o secretário dos Transportes 

Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes e presidentes de outras entidades do setor: Rodrigo 

Vilaça, da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários (ANTF); Joubert Fortes Flores Filho, da Associação 

Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos); José Antônio Fernandes Martins, do 

Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (Simefre); Vicente 

Abate, da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer); Ailton Brasiliense Pires (ANTP). Participarão 

também Joris Van Wijk, diretor da UBM Brazil, promotora da NT 2012, e Gerson Toller, diretor da Revista 

Ferroviária. 

Veja página com outras informações sobre o evento
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ENCONTREM 2012

Abifer e Simefre promoverão em 5 de novembro o Encontro Nacional da 

Indústria e Operadoras Ferroviárias (Encotrem 2012)

Na segunda-feira da próxima semana, 5 de novembro de 2012, a Associação Brasileira da Indústria 

Ferroviária (Abifer) e o Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários 

e Rodoviários (Simefre) promoverão no Buffet Baiuca, em São Paulo, o evento de confraternização 

Encontrem – Encontro Nacional da Indústria e Operadoras Ferroviárias 2012 Participantes. 

Participarão cerca de 400 convidados, entre os quais os principais representantes das operadoras 

ferroviárias de carga e de passageiros, indústrias do setor e autoridades estarão presentes no Coquetel e Jantar 

de Confraternização. Presença da AEAMESP. A AEAMESP estará representada no encontro.
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

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

Faltam somente dois meses para emissão e registro de ARTs relativas a 

obras e serviços concluídos e a cargos e funções extintos. 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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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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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 novembro de 2012. Dois trabalhos por autor. Cada autor poderá 

inscrever até dois 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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NA TELEVISÃO

No sábado, 3 de novembro, às 18h, Discovery Channel mostrará 

programa sobre a corrida contra o tempo no Metrô-SP antes, durante e 

depois da operação comercial.

No próximo sábado, 3 de novembro, às 18h, o Discovery Channel exibirá episódio do programa 

Contagem Regressiva, mostrando a corrida contra o tempo dos empregados do Metrô de São 

Paulo antes, durante e após a operação comercial.  As gravações do documentário ocorreram de 

maio a agosto de 2012. Diferentes áreas focalizadas. Com depoimentos dos integrantes de 

equipes das áreas de Operação, Manutenção, Engenharia, Obras e Sistemas, o episódio 

acompanha os diversos aspectos da operação e manutenção de trens e estações, além da prevenção de 

acidentes, enquanto animações computadorizadas auxiliam os telespectadores a entender melhor o complexo 

funcionamento do sistema metroviário. Sobre o programa. O programa Contagem Regressiva é uma produção da 

empresa Windfall Films, do Reino Unido, para a Discovery Networks International. Em cada um dos episódios é 

apresentada uma grande estrutura da engenharia em todo o mundo na qual diversos processos paralelos se 

encontram em uma engrenagem que não pode falhar.
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EXPANSÃO

Em 7 de novembro, Consema fará audiência pública sobre EIA/RIMA da 

Linha 2–Verde do Metrô-SP no trecho Vila Prudente-Dutra

Em 7 de novembro de 2012, a partir das 17h, no CEU Tiquatira ( Avenida Condessa Elisabeth 

de Robiano, s/nº , Tatuapé, São Paulo-SP), o Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(Consema) realizará audiência pública sobre o EIA/RIMA da Linha 2 – Verde (Trecho Vila 

Prudente Dutra), de responsabilidade da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. Consultas. Estes 

são os locais em que cópias do EIA/RIMA encontram-se à disposição dos interessados para consulta: 1) Biblioteca 

da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô – Rua Augusta, 1.626, andar térreo, Consolação, São 

Paulo-SP, de segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h; 2) Biblioteca do CEU Tiquatira -- Avenida Condessa 

Elisabeth de Robiano, s/nº , Tatuapé, São Paulo-SP; às segundas-feiras das 7h às 15h, de terça a sexta-feira, das 

9h às 20 horas, e aos sábados e domingos das 9h às 17h. Informações. Os telefones do Consema para 

informações são os seguintes: (11)3133-3573, (11)3133-3622 e fax (11) 3133-3621.
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ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de novembro no Portal da AEAMESP

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em novembro. 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 do mês
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ESPORTE

Em três semanas será conhecido o vencedor do 11º Desafio de Kart 

entre Amigos da AEAMESP. Quatro lutam pelo título

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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EVENTO PROFISSIONAL

Em 28 de novembro, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha 

realizará o programa Treinamento de Negociação para Engenheiros

Organização parceira da AEAMESP, a VDI - Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, 

promoverá na quarta-feira, 28 de novembro de 2012, o programa Treinamento de Negociação para 

Engenheiros, que terá como expositor Geraldo Leal de Moraes, consultor em estratégi empresarial e 

economista pós-graduado em microeconomia e macroeconomia. 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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