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SISTEMA CONFEA-CREA

CONFEA homologa registro da AEAMESP no CREA-SP

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Prorrogado para 10 de maio o prazo das inscrições de trabalhos técnicos a 
serem apresentados na 19ª Semana de Tecnologia

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Conheça os itens de merchandising que integram a proposta de participação 
na 19ª Semana e da Metroferr 2013

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

As pautas das próximas reuniões do Conselho das Cidades e do Comitê 
Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana

EXPANSÃO METROFERROVIÁRIA

AEAMESP participará de novo debate sobre implantação e integração do metrô 
de Salvador 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Em 8 de maio, quarta-feira, o presidente da AEAMESP será moderador em 
sessão do seminário internacional Rail and Metro Latin América 2013 

2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

A pedido de associados, está adiada a realização do 2º Festival de Tênis, 
Chopp e Churrasco

ESPORTE

A terceira prova do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será em 8 
de maio de 2013, quarta-feira, às 21 horas.

EVENTO PROFISSIONAL

No Instituto de Engenharia, palestra gratuita sobre Regulamentação dos 
Profissionais da Área Tecnológica - Sistema CONFEA/CREA

EVENTO PROFISSIONAL

Em 9 de maio, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha realizará o 
programa Treinamento de Negociação para Engenheiros

ALAMYS

Está disponível o programa da 18ª Reunião Intermediária dos Comitês 
Técnicos da Alamys, previsto para maio, no Rio de Janeiro

HOMENAGEM

Plinio Assmann recebe a Ordem do Mérito Cruz do Anhembi, por sua 
contribuição ao progresso de São Paulo

.

SISTEMA CONFEA-CREA

CONFEA homologa registro da AEAMESP no CREA-SP

Na sessão Plenária de Nº 1.399, realizada de 24 a 26 de abril de 2013, em Brasília, o Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) homologou o registro da AEAMESP no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP). O processo se prolongou por quase 

nove anos, tendo sido iniciado em 3 de setembro de 2004. 

CONSEQUÊNCIAS POSITIVAS DA HOMOLOGAÇÃO

Como consequência desta homologação, a AEAMESP passará a contar, em futuro próximo, com apoio 
financeiro do CREA-SP para a realização de eventos técnicos, a exemplo da Semana de Tecnologia 
Metroferroviária. A AEAMESP também deverá ter representação no Plenário do CREA-SP, mediante a 
indicação de Conselheiros para atuar nas diversas Câmaras de Engenharia. E, ainda, há a 
possibilidade de a sede da Associação passar a contar com um posto do Conselho Regional, caso seja 
conveniente para ambas as partes.
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Prorrogado para 10 de maio o prazo das inscrições de trabalhos técnicos 
a serem apresentados na 19ª Semana de Tecnologia

Foi prorrogado até 10 de maio o prazo para inscrições de trabalhos técnicos para apresentação na 

19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, a ser desenvolvida de 10 a 13 de setembro de 2013, no 

Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à exposição de produtos e 

serviços Metroferr 2013. Espaço para 44 trabalhos técnicos. A programação do encontro terá 

espaço para a apresentação de 44 trabalhos técnicos durante três dias do congresso. Divulgação 

dos trabalhos escolhidos. A divulgação dos títulos dos trabalhos escolhidos será feita por meio do hotsite da 19ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária até 3 de junho de 2013. Regulamento. Acesse os links abaixo para ter 

acesso ao Regulamento. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones: +55.11. 3284-0041 e 3287-

4565 ou pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br

Baixe o regulamento

Faça a inscrição de seu trabalho
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Conheça os itens de merchandising que integram a proposta de 
participação na 19ª Semana e da Metroferr 2013

Diferentes itens de merchandising integram a proposta de participação na 19ª Semana e da Metroferr 

2013: apresentação técnica ou demonstração de produtos em workshop, material promocional ou brinde, 
café de boas vindas ou café entre as sessões, coquetel, painel de programação, capa de cadeira, canetas 

e blocos, cordão para crachá e participação com anúncio no catálogo oficial da 19ª Semana e da 

Metroferr 2013. i Estande e patrocínios. Cristina Kerr, diretora da CK Eventos, empresa responsável pela 

organização do encontro, informa que a proposta comercial apresenta diferentes opções de estandes, com áreas 

de 60m² a 9m². Ela também explica que há aspectos comuns e diferenciais nas três modalidades de patrocínio. 

Uma vantagem comum às três modalidades diz respeito à exposição das marcas no telão do auditório, no painel 

de palco e na Internet. O patrocínio Ouro inclui estande de 48m², dois módulos para apresentação de temas 

técnicos e 20 inscrições de cortesia; o Prata considera estande de 30m², um módulo para apresentação de tema 

técnico e 10 inscrições de cortesia – nestes dois casos, o patrocinador terá acesso ao banco de dados dos 

participantes. O patrocínio Bronze garante três inscrições de cortesia. 

CONTATOS

As empresas e outras organizações interessadas em patrocinar e participar da 19ª Semana de 
Tecnologia Metroferroviária e Metroferr 2013 poderão entrar em contato com CK Eventos – com 
Cristina Kerr - e-mail: criskerr@ckeventosbr.com.br, telefone (11) 2387-0111 e David Niegeski, 
david@ckeventosbr.com.br, celular (21) 9737-7492; telefone (21) 2249-9550, e ID: 126*14581 ou 
com a área de Eventos da AEAMESP pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br, e telefone (11)3284-
0041.

Acesse o hotsite da 19ª Semana e da Metroferr 2013
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

As pautas das próximas reuniões do Conselho das Cidades e do Comitê 
Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana

A 37ª 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 4 a 6 de junho de 2013, em Brasília. A definição 

das pautas desses encontros aconteceu na semana passada, também na capital federal, por 

ocasião da 28ª Reunião da Coordenação Executiva do Conselho das Cidades. Pleno do 

Conselho. Ficou estabelecido que o Pleno do Conselho Nacional das Cidades desenvolverá uma sessão sobre o 

Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), que é o tema da 5ª Conferência Nacional das Cidades, 

prevista para novembro deste ano e cuja chamada é Reforma urbana já! Essa sessão plenária terá a participação 

de um representante do governo federal, de um intelectual da área e um representante do próprio Conselho 

Nacional das Cidades que tenha trabalhado a proposta do Texto Base da 5ª Conferência Nacional. 

COMITÊ DE MOBILIDADE URBANA

A proposta de pauta para a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana é 
a seguinte: 1) Apresentação de informações a respeito do andamento, no País, da Década Mundial 
de Redução de Acidentes – 2011/2020, convocada pela ONU e à qual o Brasil aderiu oficialmente há 
dois anos. E também informações sobre a situação dos recursos consignados para educação e 
segurança no trânsito, referentes ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset) e 
ao Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), 
historicamente contingenciados para garantir o superávit primário; 2) Uma apresentação sobre o 
PAC Mobilidade – Cidades Médias; 3) Informes sobre os investimentos e as perspectivas de início de 
operação dos projetos de mobilidade para a Copa, PAC Mobilidade Grandes Cidades e PAC 
Qualificação das Vias; 4) Capacitação gestores para compreensão e aplicação da Lei de Mobilidade 
Urbana (Lei 12.578/12); 5) Discussão sobre a formação de um Grupo de Trabalho (GT) de 
Acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida composto por membros dos 
Comitês temáticos de Mobilidade , Transporte e Transito e o de Acessibilidade e programas Urbanos 
para tratar do tema. Há a determinação para que estejam presentes a todas as reuniões do Conselho 
os representantes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), da Empresa de Trens Urbanos 
de Porto Alegre (Trensurb) e do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
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EXPANSÃO METROFERROVIÁRIA

AEAMESP participará de novo debate sobre implantação e integração do 
metrô de Salvador 

A AEAMESP participará em 9 de maio de 2013, na capital baiana, de novo debate sobre 

implantação e integração do metrô de Salvador. Trata-se do Seminário Diagnóstico do 
Sistema Metroviário de Salvador, promovido pelo Sindicato dos Engenheiros da Bahia (Senge-

BA) e pelo Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos (MDT). A 

AEAMESP integra o Secretariado do MDT e estará representada no seminário por seu presidente, engenheiro 

José Geraldo Baião. Significado do debate. A importância do tema foi recentemente ressaltada em entrevista do 

presidente do Senge-BA, Ubiratan Félix, publicada pelo portal daquele sindicato. A matéria mostra que a obra do 

metrô já completou 13 anos (quatro vezes o tempo previsto) e ainda não há previsão para que os trens entrem em 

operação. Só com a metade do trajeto, o governo gastou duas vezes e meia o que era previsto para a obra inteira. 

O prazo de construção inicial era de 40 meses, a partir do início das obras, em janeiro de 2000. 

PROGRAMAÇÃO 

A solenidade de instalação dos trabalhos, presidida por Ubiratan Félix, reunirá o arquiteto Nazareno 
Affonso, coordenador nacional do MDT; Luís Edmundo Campos, diretor da Escola Politécnica da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA); Marco Antônio Amigo, presidente do CREA-BA; deputado 
estadual Marcelino Galo, vice- Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa 
da Bahia (ALBA); a deputada estadual Maria Del Carmen, da Subcomissão de Infraestrutura da 
ALBA; Ruy Costa, secretário da Casa Civil do Estado da Bahia; José Carlos Aleluia, secretário de 
Infraestrutura e Transportes do Município de Salvador; Presidente da Câmara de vereadores de 
Salvador, Paulo Câmara, e o vereador Leo Prates. Diagnóstico. As discussões técnicas do 
seminário serão desenvolvidas em duas partes. Ainda pela manhã, haverá a apresentação do 
Diagnóstico do sistema metroviário do Salvador, com exposição a cargo do engenheiro e consultor 
Cláudio de Senna Frederico, ex-secretário de Estado dos Transportes de São Paulo e ex-diretor de 
Operação do Metrô de São Paulo e do Rio de Janeiro. A mesa de debate sobre esse tema reunirá os 
secretários José Carlos Aleluia, secretário de Infraestrutura e Transportes do Município de Salvador, 
e Ruy Costa, secretário da Casa Civil do Estado da Bahia. Implantação e integração. Na parte da 
tarde, será desenvolvido o tema Implantação do Sistema Metroviário de Salvador e Integração com 
Sistema de Transporte Público da Cidade de Salvador, com exposições a cargo do presidente 
AEAMESP e membro do Secretariado Nacional do MDT, engenheiro José Geraldo Baião; Orlando 
Santos, subsecretário da Prefeitura de Salvador; Bruno Dauster, técnico da Casa Civil do Estado da 
Bahia; Paulo Câmara, presidente da Câmara e Vereadores de Salvador, e do engenheiro civil Horácio 
Brasil, superintendente executivo do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de 
Salvador (SETPS).
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Em 8 de maio, quarta-feira, o presidente da AEAMESP será moderador 
em sessão do seminário internacional Rail and Metro Latin América 2013 

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, moderará a exposição inicial da 

sessão técnica sobre o tema Telecomunicações, prevista para as 16h15 de 8 de maio, o primeiro 

dia do seminário internacional Rail and Metro Latin América 2013, que se estenderá até 10 de maio, 

no Novotel Jaraguá, na cidade de São Paulo. Sessões técnicas. As sessões técnicas do seminário 

buscarão as estratégias de melhores práticas para implementações e para o avanço do 

desempenho operacional de sinalização, telecomunicações e material rodante. Outras sessões. O 

encontro apresentará também estudos de caso estratégicos apresentados por lideranças regionais de ferrovias, 

metrôs, governos e organizações internacionais; a ideia é discutir a atualizações de infraestrutura e uma maior 

interoperabilidade internacional. Haverá ainda sessões específicas de 'networking' e mesas-redondas.

Veja folheto do encontro em PDF

Leia o folheto do encontro em tela
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2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

A pedido de associados, está adiada a realização do 2º Festival de Tênis, 
Chopp e Churrasco

A pedido de associados, a direção da AEAMESP decidiu adiar a realização do 2º TÊNIS 
CHOPP AEAMESP - Festival de Tênis, Chopp e Churrasco. Proximidade do Dia das Mães. O 

evento seria realizado originalmente em 11 de maio de 2013, véspera do Dia das Mães, porém, 

associados pediram que o encontro fosse postergado para não prejudicar comemorações 

familiares. Busca de uma nova data. Assim que a decisão do adiamento foi tomada, a direção 

da AEAMESP comunicou o fato aos administradores da na Área de Lazer do Metro Clube, local 

do evento, solicitando nova reserva para uma outra ocasião. Nova data será oportunamente 

comunicada. Tão logo esteja definida uma nova data para a realização do 2º TÊNIS CHOPP AEAMESP - Festival 

de Tênis, Chopp e Churrasco, os associados serão informados.
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ESPORTE

A terceira prova do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será 
em 8 de maio de 2013, quarta-feira, às 21 horas.

A terceira prova do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está marcada para 8 de maio 

de 2013, quarta-feira, às 21 horas, no Kartódromo Internacional Granja Viana, localizado na Rua 

DoutorTomas Sepe, 433, em Cotia-SP. Contatos com o diretor adjunto. Os telefones para 

contato com o diretor adjunto Valter Belapetravicius são (11)5084-6291 ou (11)8266-1541 (celular). 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Com duas etapas já realizadas, é a seguinte a classificação geral do 12º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP: 1º) Marcio, 2º) Zizo, 3º) Carlos Raul, 4º) Luciano, 5º) Sérgio.

Início
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EVENTO PROFISSIONAL

No Instituto de Engenharia, palestra gratuita sobre Regulamentação dos 
Profissionais da Área Tecnológica - Sistema CONFEA/CREA

A Vice-Presidência de Atividades Técnicas do Instituto de Engenharia e a Associação Brasileira de 

Engenheiros Eletricistas promoverão no dia 9 de maio de 2013, quinta-feira, das 19h30 às 21h, no 

Instituto de Engenharia (Avenida Dr. Dante Pazzanese, 120, V. Mariana, São Paulo-SP) a palestra 

Regulamentação dos Profissionais da Área Tecnológica – Sistema CONFEA/CREA, a cargo do 

engenheiro Victor M.A.S. Vasconcelos. Público. A palestra se destina a profissionais com registro no 

CREA e demais interessados no assunto. Tópicos. Durante a exposição, serão abordados os seguintes tópicos: 

Legislação profissional das áreas tecnológicas no âmbito do Sistema CONFEA/CREAs: Decreto Federal nº

23.569/33 de 11/12/1933, Lei nº 5.194 de 24/12/1966, Resolução CONFEA Nº 218 de 29/06/1973, Resolução 

CONFEA Nº 1010 de 22/08/2005; Responsabilidade dos profissionais da área tecnológica; A ART, a legislação 

pertinente e a importância do seu correto preenchimento; Acervo Técnico e Esclarecimento de dúvidas. Inscrições 

gratuitas. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas pelo  e-mail: divtec@iengenharia.org.br  ou  pelo telefone (11)
3466-9250.
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EVENTO PROFISSIONAL

Em 9 de maio, 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 quinta-feira, 9 de maio de 2013, das 8h30 às 17h30, 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. Local. O 

programa será desenvolvido na Câmara Brasil–Alemanha, Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, São 

Paulo-SP. 

Veja informações mais detalhadas sobre o encontro

Início

.

ALAMYS

Está disponível o programa da 18ª Reunião Intermediária dos Comitês 
Técnicos da Alamys, previsto para maio, no Rio de Janeiro

O portal da Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys) apresenta o 

programa da 18ª Reunião Intermediária dos Comitês Técnicos da entidade, referente às áreas de 

Manutenção, Operação, Gestão e Planejamento. Data, local e organização. O encontro será 

desenvolvido de 19 a 23 de maio de 2013 no Rio Othon Palace, na cidade do Rio de Janeiro.

Veja a ficha técnica para outras informações e inscrições
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HOMENAGEM

Plinio Assmann recebe a Ordem do Mérito Cruz do Anhembi, por sua 
contribuição ao progresso de São Paulo

No dia 25 de abril de 2013, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, durante a Sessão 

Solene de Homenagem aos Construtores da Grandeza de São Paulo, o engenheiro Plinio Oswaldo 

Assmann foi agraciado pela Câmara Municipal de São Paulo e pela a Sociedade Amigos da Cidade 

com a Ordem do Mérito Cruz do Anhembi, por sua contribuição ao progresso de São Paulo à frente 
de diferentes órgãos e serviços como Secretaria de Transportes do Estado, Metrô, Cosipa, Fepasa, 

Dersa, ANTP entre outros. 

PARABÉNS DA AEAMESP

Em nome da Diretoria e dos Associados, o presidente AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, 
cumprimenta e parabeniza o  engenheiro Plínio Assmann. lembrando que ele é associado da 
AEAMESP e ativo colaborador das Semanas de Tecnologia Metroferroviária. Em 2010, Plínio Assmann 
foi homenageado pela AEAMESP como Personalidade do Setor pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade metroferroviária.
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