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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, presidente da AEAMESP 
participará da 36ª Reunião do Conselho das Cidades. 

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013

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

CONFRATERNIZAÇÃO

Veja no Facebook imagens da festa de confraternização da AEAMESP

SETOR METROFERROVIÁRIO

Comissão Metroferroviária se reunirá no dia 8 de março, na sede da ANTP

EVENTOS PROFISSIONAIS

VDI-Brasil programa para o dia 28 de fevereiro, em São Paulo, o curso 
'Coaching e liderança'

EVENTOS INTERNACIONAIS

Nova Delhi terá eventos internacionais sobre transporte ferroviário e 
conferência global sobre sinalização e telecomunicações

INSTITUTO DE ENGENHARIA

Completa 70 anos a revista Engenharia, editada pelo Instituto de Engenharia 

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, presidente da AEAMESP 
participará da 36ª Reunião do Conselho das Cidades. 

A 36ª Reunião do Conselho das Cidades, incluindo a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade Urbana, com a participação do presidente da AEAMESP, engenheiro 

José Geraldo Baião, acontecerá no período de 27 de fevereiro a 1º de março de 2013, em 

Brasília. A definição aconteceu em 22 de janeiro de 2013, por ocasião da 27ª Reunião da 

Coordenação Executiva do Conselho das Cidades. 

PROGRAMA DA 36ª REUNIÃO

No primeiro dia da 36ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, 27 de fevereiro, durante a sessão 
de abertura dos trabalhos, haverá exposição do ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, sobre as 
prioridades de sua pasta. As reuniões dos Comitês Técnicos ocuparão o final da manhã e 
praticamente todo o período da tarde. No final do dia, se desenvolverá o trabalho de sistematização 
das propostas de resolução e a reunião dos represenatntes dos segmentos que integram o Conselho. 
Segundo dia. No segundo dia, 28 de fevereiro, haverá inicialmente a apreciação da ata da 35ª
Reunião do Conselho das Cidades, ocorrida no início de dezembro de 2012, e, ainda pela manhã, 
uma conferência sobre o tema As PPP na política de desenvolvimento urbano, da qual participarão, 
como palestrantes, representantes da Casa Civil, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
e do Ministério da Fazenda, atuando como debatedores sindicalistas e representantes da iniciativa 
privada. À tarde, será debatido o Texto Base concernente à 5ª Conferência Nacional das Cidades 
(veja proposta preliminar no portal da 5ª Conferência, acionando link ao final desta matéria). Último 
dia. Os relatos dos Comitês Técnicos e deliberações sobre as propostas de resolução são os itens 
que compõem a pauta do terceiro e último dia do encontro, 1º de março de 2013.

COMITÊ DE MOBILIDADE URBANA

A pauta da reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, que se 
desenvolverá no dia 27 de fevereiro, inclui os seguintes pontos: 1) Balanço de 2012 e perspectivas 
de 2013 (envolvendo a Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das 
Cidades; o Departamento Nacional de Trânsito, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos e a 
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre – Trensurb); 2) Década da redução de 
acidentes/Contribuição do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset) / Seguro de 
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) – Denatran; 3) Lei 
da Mobilidade – Capacitação e Cartilha; 4) Balanço das Resoluções sobre Mobilidade Urbana; 5) 
Previsão orçamentária para 2013. 

CALENDÁRIO DE 2013

No encontro da Comissão Executiva foi também definido o calendário do Conselho Nacional das 
Cidades para 2013. A 37ª Reunião acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de junho, e a 38ª Reunião está 
marcada para os dias 30 de setembro e 1º e 2 de outubro. Entre 20 a 24 de novembro será 
desenvolvida a 5ª Conferência Nacional das Cidades.

Veja a proposta de Texto Base no portal da 5ª Conferência das Cidades
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013

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

Já começou a comercialização de espaços de estandes para exposição de produtos e serviços 

Metroferr 2013, que acontecerá entre os dias 10 e 13 de setembro de 2013, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, junto com a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. 

NOVAS DIMENSÕES

O quarto andar do Centro de Convenções Frei Caneca estará sendo remodelado e, em razão, disso, a 
área útil desse recinto será ampliada, possibilitando a expansão da Metroferr 2013. Contatos. Os 
contatos a respeito da comercialização de espaços para a Metroferr 2013 podem ser feitos com a 
área de Eventos da AEAMESP, pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br, e telefone (11)3284-0041. 
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CONFRATERNIZAÇÃO

Veja no Facebook imagens da festa de confraternização da AEAMESP

Veja no Facebook imagens da festa de confraternização da Associação de Engenheiros e 

Arquitetos de Metrô (AEAMESP), realizada na noite de 19 de dezembro de 2012, no Instituto 

de Engenharia, em São Paulo.

Acesse o ambiente virtual em que estão as fotos
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Comissão Metroferroviária se reunirá no dia 8 de março, na sede da 
ANTP

A 85ª Reunião da Comissão Metroferroviária acontecerá no dia 8 de março de 2013, a partir das 

10h, na sede da ANTP: Rua Marconi, 34, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Centro, São Paulo-SP, 

telefone (11)3371-2299. Pauta. A pauta do encontro compreende os seguintes itens: 1) A exposição 

O setor metroferroviário e a política econômica, a cargo de Márcio Holland de Brito, secretário de 

Política Econômica do Ministério da Fazenda; 2) 19º Congresso da ANTP: participação da Comissão 

Metroferroviária; 3) Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária: apresentação dos resultados 

de 2012 e o planejamento das atividades para 2013.
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EVENTOS PROFISSIONAIS

VDI-Brasil programa para o dia 28 de fevereiro, em São Paulo, o curso 
'Coaching e liderança'

Parceira da AEAMESP, a VDI-Brasil programou para o dia 28 de fevereiro de 2013, das 8h30 às 

17h30, na Câmara Brasil-Alemanha (Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP) o 

curso Coaching e liderança, a cargo da especialista Daniela do Lago. Objetivo. O programa visa 

oferecer aos gestores as informações e ferramentas necessárias para uma atuação eficaz, para que 

possam obter efetivamente resultados positivos através das pessoas. Pontos a serem 

abordados. Estes são os pontos a serem desenvolvidos durante o programa: 1) O novo cenário e as novas 

competências requeridas do líder; 2) O que é coaching e quais diferenças entre processos de coaching e ser líder 

coach na empresa; 3) Os desafios da motivação para o exercício da liderança;  4) A decisão e suas armadilhas; 5) 

As modalidades contemporâneas de liderança: estilos de liderança, liderança situacional, liderança servidora, 

liderança transformacional, líder-coach.

Acione este link ara outras informações e inscrições
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EVENTOS INTERNACIONAIS

Nova Delhi terá eventos internacionais sobre transporte ferroviário e 
conferência global sobre sinalização e telecomunicações

Nova Delhi, na Índia, será sede nas próximas semanas de dois eventos internacionais de interesse 

do setor metroferroviário. Fevereiro. Para o período de 4 a 6 de fevereiro está programada a  10ª

Conferencia Internacional da IHHA (International Heavy Haul Association). Março. De 21 a 23 de 

março de 2013 acontecerá a 3ª Conferencia Global de Sinalização e Telecom da UIC (União 

Internacional de Ferrovias).

Veja outras informações sobre a 10ª Conferencia Internacional da IHHA

Encontre informações sobre a 3ª Conferencia Global de Sinalização e Telecom da UIC
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INSTITUTO DE ENGENHARIA

Completa 70 anos a revista Engenharia, editada pelo Instituto de 
Engenharia 

A revista Engenharia, editada pelo Instituto de Engenharia, completa 70 anos de existência. O número 

613 da publicação, referente ao mês de janeiro de 2013, apresenta matéria especial sobre o tema, com 

opiniões de engenheiros de destaque, entre os quais Aluízio de Barros Fagundes, presidente do 

Instituto de Engenharia; os consultores Adriano Branco, Plínio Assmann e Peter Alouche; Peter Walker, 

presidente do Metrô-SP; Mário Bandeira, presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

(CPTM) e Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira de Indústria Ferroviária Abifer). Na Comissão 

Editorial.Há vários anos, o conselheiro da AEAMESP engenheiro Nestor Soares Tupinambá integra a Comissão 

Editorial da revista Engenharia.

Acesse a versão virtual da revista Engenharia número 613
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