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AEAMESP

Assembleia Geral da AEAMESP aprova balanço contábil de 2012 e previsão 
orçamentária para 2013

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.

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. 

ENGENHARIA

Engenheiro Christian Müller foi eleito presidente da Associação de Engenheiros 
Brasil-Alemanha (VDI-Brasil)

EVENTO TÉCNICO

Programado para 23 de maio o III Simpósio Internacional Excelência em 
Produção: Novos Materiais & Novos Processos. 

EXPANSÃO

Governo estadual anunciou o edital de licitação da Linha 6-Laranja do Metrô-
SP

EVENTO INTERNACIONAL

Nova Delhi receberá em março a 3ª Conferencia Global de Sinalização e 
Telecom da UIC (União Internacional de Ferrovias).

ANIVERSARIANTES

Conheça os aniversariantes de fevereiro no Portal da AEAMESP

AEAMESP

Assembleia Geral da AEAMESP aprova balanço contábil de 2012 e 
previsão orçamentária para 2013

Assembleia Geral Ordinária da AEAMESP, realizada em 31 de janeiro de 2013, na sede da 

entidade, apreciou e aprovou o balanço contábil concernente a 2012 e a previsão orçamentária para 

o exercício de 2013. Houve também apresentação do relatório de atividades referente ao ano de 

2012. 
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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 
emprresa CK Eventos, pelo telefone (11)2387-0111 ou pelo e-mail criskerr@ckeventosbr.com.br , ou 
com a área de Eventos da AEAMESP, pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br, e telefone (11)3284-
0041. 
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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. 

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 representantes 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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ENGENHARIA

Engenheiro Christian Müller foi eleito presidente da Associação de 
Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil)

O engenheiro Christian Müller, vice-presidente da B.Grob do Brasil, foi eleito presidente da 

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) em assembleia geral da entidade realizada 

no dia 4 de fevereiro de 2013. Ele sucede Edgar Horny, que permaneceu no cargo por cinco anos, 

peqiído em que conseguiu aprimorar o relacionamento entre engenheiros de ambos os países. O 

presidente da AEAMESP, engenheiro Geraldo José Baião, participou do encontro.

Veja outras informações sobre a sucessão na VDI-Brasil
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EVENTO TÉCNICO

Programado para 23 de maio o III Simpósio Internacional Excelência 
em Produção: Novos Materiais & Novos Processos. 

Entidade parceria da AEAMESP, a Associação de Engenheiro Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) realizará 

o III Simpósio Internacional Excelência em Produção: Novos Materiais & Novos Processos, 

programado para o dia 23 de maio de 2013, das 08h30 às 16h30. Local. O evento será 

desenvolvido no Club Transatlântico, localizado na Rua José Guerra, 130, na cidade de São Paulo. 

Acione este link para informações mais detalhadas e inscrições
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EXPANSÃO

Governo estadual anunciou o edital de licitação da Linha 6-Laranja do 
Metrô-SP

Foi anunciado na semana passada pelo governador Geraldo Alckmin o edital da 
concorrência internacional para a licitação das obras de implantação, operação e 
manutenção da Linha 6-Laranja do Metrô-SP, que serão realizadas por meio de 
parceria público-privada (PPP). O vencedor da licitação será a empresa ou 

consórcio de empresas que apresentar a proposta comercial mais vantajosa para a concessão 
patrocinada do projeto. Prazos. A expectativa é de que as obras sejam iniciadas em 2014 e 
concluídas em 2020. Além da construção (incluindo o pátio de manobra e a aquisição de sistemas 
operacionais e a compra da frota de trens), o edital da Linha 6-Laranja também envolve a operação 
e a manutenção do trecho Vila Brasilândia-São Joaquim por um período de 19 anos de concessão 
(assim, o prazo total da concessão é de 25 anos, sendo seis anos para implantação e mais 19 anos 
para operação e manutenção). Investimento. O investimento estimado é de R$ 7,8 bilhões, com a 
previsão de 50% por parte do Tesouro do Estado na fase de implantação do trecho. Traçado. A 
Linha 6-Laranja vai ligar a Vila Brasilândia (na zona norte da capital) à estação São Joaquim (Linha 1 
- Azul) com 15,9 quilômetros de extensão e 15 estações, atendendo os bairros de Brasilândia, 
Freguesia do Ó, Pompeia, Perdizes, Sumaré e Bela Vista. Universidades. Essa região compreende 
significativos centros educacionais, como Unip (Universidade Paulista), Uninove (Universidade Nove 
de Julho), PUC (Pontifícia Universidade Católica), Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), 
Mackenzie e FMU (Faculdade Metropolitanas Unidas). Integrações. A nova linha permitirá a 
integração com as linhas 7-Rubi e 8-Diamante da CPTM, na futura estação Água Branca; Linha 4, na 
futura estação Higienópolis-Mackenzie; e Linha 1-Azul, na estação São Joaquim. Demanda. A 
demanda prevista é de 633,6 mil passageiros por dia. Ampliação. O edital ainda prevê a eventual 
expansão da linha entre Vila Brasilândia-Bandeirantes (estações Morro Grande, Velha Campinas, 
Centro de Convenções Pirituba, Vila Clarice e Bandeirantes).

Para outras informações e inscrições acione este link

Veja apresentação em PDF específica sobre o edital e a futura linha
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EVENTO INTERNACIONAL

Nova Delhi receberá em março a 3ª Conferencia Global de Sinalização e 
Telecom da UIC (União Internacional de Ferrovias).

De 21 a 23 de março de 2013 acontecerá em Nova Delhi, na Índia, a 3ª Conferencia Global de 

Sinalização e Telecom da UIC (União Internacional de Ferrovias).

Encontre informações sobre a 3ª Conferencia Global de Sinalização e Telecom da UIC
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ANIVERSARIANTES

Conheça os aniversariantes de fevereiro no Portal da AEAMESP

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em fevereiro. 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 deste mês
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