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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Na primeira semana de junho, presidente da AEAMESP participará da 
37ª Reunião do Conselho das Cidades

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. . 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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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Itens de merchandising fazem parte da proposta a empresas para 
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. 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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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Antecipando as inscrições, associados da AEAMESP poderão garantir 
participação gratuita na 19ª Semana

Estão abertas as inscrições para a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e para Metroferr 

2013, eventos que a AEAMESP promoverá no período de  10 e 13 de setembro de 2013, no Centro 

de Convenções Frei Caneca em São Paulo. Descontos. As inscrições feitas até 30 de junho de 

2013 terão descontos significativos. Antecipando as inscrições, associados da AEAMESP poderão 

garantir participação gratuita na 19ª Semana. Acione o link ao final desta notícia e conheça as 

condições e os prazos da promoção. 

Por este link, obtenha outras informações sobre condições e prazos e faça a sua inscrição

Para se associar, imprima a ficha de inscrição e mande para a AEAMESP
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - III

Em 3 de junho, será divulgada a relação dos trabalhos escolhidos para 
apresentação na 19ª Semana de Tecnologia

Está programada para o dia 3 de junho de 2013 a divulgação dos títulos dos trabalhos escolhidos 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. As inscrições se encerraram nesta semana. Divulgação pelo hotsite. A 

divulgação dos trabalhos escolhidos será feita por meio do hotsite da 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. 

Espaço para 44 trabalhos técnicos. A programação do encontro reservou espaço para a apresentação de 44 

trabalhos técnicos durante três dias da 19ª Semana. 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
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - IV

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com mais de 
570 apresentações de dez edições da Semana de Tecnologia

Dentro do Portal da AEAMESP, na página Biblioteca Técnica, podem ser acessados, sem restrições, 

arquivos PDF com as apresentações da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e de todos os 

congressos anteriores, desde 2003. 

Acesse a página da Biblioteca Técnica no Portal da AEAMESP
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - V

Presidente da AEAMESP entrega em mãos ao presidente do Metrô Rio 
convite para participação na 19ª Semana de Tecnologia

No dia 21 de maio de 2013, no Rio de Janeiro, o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo 

Baião, se reuniu com o presidente da Metrô Rio, Flávio Almada, e com o diretor de Relações 

Institucionais, Joubert Fortes Flores Filho, entregando, em mãos, convite para aquela Companha 

participe da 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, que a AEAMESP promoverá de 10 a 13 de 

setembro de 2013, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à 

exposição Metroferr 2012.
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PALESTRA TÉCNICA

Consultor Antônio Celso Ribeiro Brasiliano discute o processo de gestão 
de riscos em projetos na administração pública 

Em sessão organizada pela AEAMESP e desenvolvida no final da tarde de 20 de maio de 2013, no 

auditório do mezanino do Edifício Cidade I, na capital paulista, o consultor especializado Antônio 
Celso Ribeiro Brasiliano, diretor da Brasiliano & Associados, tratou do processo de gestão de riscos 

corporativos, incluindo atividades concernentes a projetos na administração pública. A sessão foi 

coordenada pelo vice-presidente da AEAMESP, engenheiro Jayme Domingo Filho, e contou com a 

participação de aproximadamente 40 profissionais do setor. Identificação dos riscos. O palestrante sublinhou a 

importância de a organização identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar os seus riscos. A ideia é integrar as 

diferentes áreas corporativas por meio de um processo tecnicamente embasado de gestão dos riscos a que a 

organização está sujeita, com a adoção de critérios que permitam medir a probabilidade de tais riscos acontecerem 

e o impacto que terão sobre as atividades e, em certos casos, sobre a própria existência da organização. 

Interconexão. O consultor explicou que os riscos são interconectados e que a família de normas internacionais da 

série ISO 31.000, referente à Gestão de Risco, é capaz de dar base a um processo de integração com outras 

normas e padrões nacionais e regulamentações internacionais (que versam sobre gestão na área ambiental, de 

sistemas de qualidade, de segurança e saúde ocupacionais, segurança da informação, entre outros campos), de 
modo a possibilitar a necessária identificação compreensão dos riscos corporativos. 

AÇÕES PREVENTIVAS E PLANO CONTINGENCIAL

Brasiliano frisou que o processo de gestão de risco deve abranger ações preventivas, com a 
identificação de riscos conhecidos e também de riscos potenciais, e contar com um plano de 
contingência que possibilite à organização reduzir os impactos negativos dos riscos que vierem a se 
concretizar. Método. O método desenvolvido pela Brasiliano & Associados compreende sete passos. 
Uma fase inicial de comunicação e consulta, seguida de exame do contexto estratégico a que a 
corporação está submetida. Os três passos seguintes dizem respeito ao processo de avaliação dos 
riscos. O primeiro desses passos concerne à identificação dos riscos – com identificação de processos 
críticos, mapeamento do processo e análise situacional, e também listagem, definição e classificação 
de cada um dos riscos, bem como a caracterização de como os riscos se apresentam no processo de 
atuação da organização, a identificação dos fatores de risco e a identificação do que é chamado de 
‘motricidade’ do risco. Mais adiante, o modelo preconiza que os riscos sejam analisados e avaliados, 
permitindo a estruturação de respostas a eles, sobretudo no formato de um plano de ação. O passo 
final, de caráter permanente, diz respeito ao monitoramento e à análise crítica de todo o processo.
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ESPORTE

A quarta prova do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será 
no dia 5 de junho, às 21h30

A quarta prova do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está marcada para 5 de junho 

de 2013, quarta-feira, às 21h30, 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

Concluída a terceira etapa, é a seguinte a classificação geral do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP 
até a oitava posição: 1º) Henrique, 76 pontos; 2º) Márcio, 75, 3º) Carlos Raul, 69; 4º) Zizo, 67, 5º) Sérgio 

D'Agostinho, 66; 6º) Leonardo da Silva, 51; 7º) Marina, 50; 8º) Luciano, 44. 

TABELA COMPLETA 

Acione o link ao final desta notícia e acesse a tabela completa com o desempenho dos pilotos nas três provas 

realizadas até agora.

Veja tabela com o desempenho dos pilotos nas três provas
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2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Nova data para o 2º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco ainda está 
sendo estudada, mas as inscrições prosseguem 

Continuam abertas as inscrições para 2º TÊNIS CHOPP AEAMESP - Festival de Tênis, Chopp 

e Churrasco. Nova data para o evento será definida em breve. Adiamento. A pedido de 

associados, a direção da AEAMESP decidiu adiar a realização do evento. Proximidade do Dia 

das Mães. O 2º TÊNIS CHOPP AEAMESP seria realizado originalmente neste sábado, 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.

Para se associar, imprima a ficha de inscrição e mande para a AEAMESP

Veja a página do 2º CHOPP TÊNIS AEAMESP no Facebook
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JORNAL AEAMESP

Veja a edição número 30 do Jornal AEAMESP

Publicada na página 7, a seção Uma Janela para o Riso, preparada por Ariovaldo Veiga e por 

Rogerio Belda, é uma da atrações da edição número 30 do Jornal AEAMESP, já disponível no Portal 

da AEAMESP. Acione o link abaixo e veja a edição virtual completa.

Veja o jornal
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EVENTO TÉCNICO

Nesta quinta-feira, 23 de maio, acontecerá o III Simpósio Internacional 
Excelência em Produção: Novos Materiais & Novos Processos 

Entidade parceria da AEAMESP, a Associação de Engenheiros 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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ALAMYS

Nesta semana, no Rio de Janeiro, AEAMESP acompanhou atividades da 
18ª Reunião Intermediária dos Comitês Técnicos da Alamys

Nesta semana, representada por seu presidente, engenheiro José Geraldo Baião, a AEAMESP 

acompanhou atividades da 18ª Reunião Intermediária dos Comitês Técnicos da Associação 

Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys). O encontro foi aberto em 19 de maio e se 

estende até 23 de maio, no Rio Othon Palace, na cidade do Rio de Janeiro. Comitês Técnicos.

Baião acompanhou os trabalhos do Comitê Técnico na área de Manutenção. O encontro teve 

ainda reuniões dos Comitês Técnicos referentes às áreas de Operação, Gestão e Planejamento e sessões 
expositivas Próximos eventos da Alamys. A próxima Assembleia Geral da Alamys acontecerá em novembro de 

2013 em Buenos Aires. Já a 19ª Reunião Intermediária dos Comitês Técnicos, está prevista para meados de 2014, 

no Panamá.
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de maio

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em maio. 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 quem faz aniversário neste mês
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