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LEI DE MOBILIDADE URBANA

Em 29 de novembro, São Paulo terá seminário sobre a Lei de Mobilidade 
Urbana. O encontro será no Sindicato dos Engenheiros.

SETOR METROFERROVIÁRIO

Governo federal promoverá de 27 a 29 de novembro, em Brasília, o I 
Seminário Internacional de Sinalização e Comunicações Ferroviárias. AEAMESP 
e entidades parceiras apóiam. 

ESPORTE

Zizo é o campeão do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

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 menos de 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.

EVENTO PROFISSIONAL

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

19º CONGRESSO DA ANTP (BRASILIA, 2013)

Estão abertas as inscrições de comunicações técnicas do setor metroferroviário 
e de outras áreas para o 19º Congresso da ANTP. Prazo final: 30 de 
novembro. 

JANTAR DANÇANTE

Fotos do Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP estão no Facebook. 
Confira!

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de novembro no Portal da AEAMESP

LEI DE MOBILIDADE URBANA

Em 29 de novembro, São Paulo terá seminário sobre a Lei de Mobilidade 

Urbana. O encontro será no Sindicato dos Engenheiros.

Na quinta-feira da próxima semana, 29 de novembro de 2012, na sede do Sindicato dos 
Engenheiros no Estado de São Paulo (Rua Genebra, 25, Bela Vista, São Paulo-SP), será 

realizada a edição regional Sudeste do Seminário Nacional de Mobilidade Urbana para divulgar e 

debater a Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/12), conforme resolução aprovada em 2 de 

março de 2012 na 32ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, organismo do qual a 

AEAMESP faz parte. A AEAMESP participa da organização desse encontro em São Paulo. Objetivo. O seminário 

tem como objetivo propiciar o conhecimento da Lei de Mobilidade Urbana aos gestores públicos e à sociedade 

civil, bem como incentivar a reflexão e a participação de todos na sua propagação e implementação. Essa lei traz 

definições sobre as atribuições de cada ente federativo e dispositivos importantes para a melhoria da gestão do 

transporte público urbano. A norma amplia o rol de municípios para os quais será imprescindível a elaboração do 

plano de mobilidade, sob pena de ficarem impossibilitados de captar recursos junto à União. Programação. É esta 

a programação do encontro: 8h30 - Abertura; 9h - Painel I: Apresentação da Lei 12.587/2012, com João Alencar 

Oliveira Jr., da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, e José Carlos de Freitas, representante 
do Ministério Público do Estado de São Paulo, com debates ao final dessa primeira sessão; 11h15 - Painel II: 

Apresentações regionais sobre mobilidade urbana, referentes a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito 

Santo, com debates ao final. Informações e inscrições. Para informações mais detalhadas e inscrições 

sindical@seesp.org.br  ou pelo telefone (11) 3113-2641. 
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Governo federal promoverá de 27 a 29 de novembro, em Brasília, o I 

Seminário Internacional de Sinalização e Comunicações Ferroviárias. 

AEAMESP e entidades parceiras apóiam. 

Nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2012, no auditório da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTTP, localizado na SCES Trecho 03 Lote 10 – Polo 08 do Projeto Orla, em Brasília-

DF, será desenvolvido o I Seminário Internacional de Sinalização e Comunicações Ferroviárias. 

Promoção e apoio. O encontro é promovido pela ANTT e pelo Ministério dos Transportes com apoio 

da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP), Associação Nacional dos 

Transportadores Ferroviários (ANTF); Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER), e Associação 

Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos). Abertura. A solenidade de instalação 

dos trabalhos, marcada para as 14h do dia 27 de novembro, terá a participação do ministro dos Transportes, Paulo 

Sérgio Passos, e do diretor geral da ANTT, Ivo Borges Temas em pauta. Durante os três dias, serão debatidos os 

seguintes temas: A importância da definição dos padrões de sinalização e de comunicação para as ferrovias 

brasileiras; Plano de revitalização das ferrovias; Estrutura europeia para a regulação de padrões de sinalização e 

comunicação ferroviárias, O papel da agência reguladora na padronização e interoperabilidade da sinalização 
europeia; A experiência das concessionárias brasileiras (painel, reunindo Vale, ALL, MRS, CPTM, Supervia) e 

sessões focalizando as experiências norte-americana, australiana e japonesa; Sistemas padrão GSM-R e IP-R4 de 

comunicações ferroviárias; Considerações iniciais para a definição de um padrão de comunicação para as ferrovias 

brasileiras; Reuniões técnicas do Comitê de Sinalização e Comunicações Ferroviárias com representantes dos 

modelos norte-americano, australiano, japonês e europeu.   

Veja informações mais detalhadas sobre o encontro
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ESPORTE

Zizo é o campeão do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

Zizo chegou em segundo na prova final e alcançou 185 pontos na classificação geral, 
tornando-se campeão do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. Com 178 
pontos, Márcio é o vice-campeão. Carlos Raul ficou em terceiro na classificação geral 
com 172 pontos; Valter é o quarto coloado com 162 pontos; Araújo terminou em 
quinto, com 144 pontos e Manoel é o sexto colocado com 122 pontos. A premiação 
acontecerá no dia 19 de dezembro na sede da AEAMESP. 

ÚLTIMA PROVA 

Esta é a classificação da oitava e última etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, realizada em 21 

de novembro: 1º) Marcio, 2º) Zizo, 3º) Carlos Raul, 4º) Marina, 5º) Valter e 6º) Sérgio. Participaram da última prova 

16 pilotos.
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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 menos de 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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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 estratégia 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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19º CONGRESSO DA ANTP (BRASILIA, 2013)

Estão abertas as inscrições de comunicações técnicas do setor 

metroferroviário e de outras áreas para o 19º Congresso da ANTP. Prazo 

final: 30 de novembro. 

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

Acesse o formulário para inscição

Veja o hotsite do 19º Congresso da ANTP
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JANTAR DANÇANTE

Fotos do Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP estão no Facebook. 

Confira!

Estão no Facebook fotos do Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP, que aconteceu no dia 19 
de outubro no Buffet Colonial em São Paulo. Contando com aproximadamente 270 participantes, o 

evento caracterizou-se como uma noite de descontração e confraternização entre amigos e 

familiares, repetindo o êxito obtido em edições anteriores desse evento anual. 

Veja o álbum de fotos no Facebook
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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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