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SISTEMA CONFEA-CREA

AEAMESP recebe comunicação oficial da homologação de seu registro 
como entidade de classe do CREA-SP

Por meio de ofício datado de 20 de maio de 2013, assinado por seu presidente, engenheiro 

Francisco Kurimori, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) 

comunicou à AEAMESP que, “conforme a Decisão Plenária PL 328/2013, de 25 de abril de 2013, o 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA homologou o registro dessa entidade de 

classe no CREA-SP”. Acompanha o ofício a cópia da decisão; os documentos podem ser vistos por 
meio de link ao final desta notícia. Longa trajetória. O processo que redundou na homologação 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, e contará com receita adicional sobre o recolhimento de ARTs que indiquem a 
Associação como beneficiária. 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. 

Veja o ofício e a cópia da Decisão Plenária do CONFEA sobre a AEAMESP
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AEAMESP DEBATE

Apresentações do debate 'Utilização de fibra ótica no sistema CBTC ao 
longo da via permanente (anel ótico) e no material rodante'

Estão disponíveis as apresentações sobre o tema Utilização de Fibra Ótica (FO) no sistema CBTC 
ao longo da via permanente (anel ótico) e no material rodante, realizadas na sede da AEAMESP, na 

manhã de 5 de junho de 2013, pelos representantes da Huber+Suhner, Louis Eric e Said Hessari.

Veja a Apresentação 1

Veja a Apresentação 2

Veja as fotos do encontro
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Conselho aprova o Regulamento da 5ª Conferência Nacional das Cidades

No período de 5 a 7 de junho de 2013, o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo 

Baião, participou da 37ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, em Brasília, incluindo 
reunião do Comitê Técnico Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, do qual é 

membro titular. O encontro aconteceu no auditório do Ministério das Cidades e uma de suas 

decisões foi a aprovação do Regulamento da 5ª Conferência Nacional das Cidades. 

PRIMEIRO DIA

No primeiro dia dos trabalhos, houve aprovação da ata de reunião anterior e aprovação da pauta do 
encontro, seguida da reunião dos Comitês Técnicos. Área de mobilidade. Em sua reunião, o Comitê 
Técnico Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana não formulou propostas de resolução. 
Houve uma apresentação da Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana (SeMob) do 
Ministério da Cidades, sobre o desenvolvimento dos programas do PAC na área. Houve também uma 
apresentação sobre os resultados positivos de uma campanha do Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) para redução do número e vítimas do trânsito, embora tivesse sido lembrado no encontro 
que, mais de dois anos depois de o Brasil aderir à Década Mundial de Segurança Viária – 2011/2020, 
convocada pela ONU, o governo federal ainda não possui um plano oficial com metas e ações visando 
reduzir pela metade o número de mortos e feridos em razão de ocorrências de trânsito. Final dos 
trabalhos do dia. No final da tarde desse primeiro aconteceram a reunião de sistematização das 
propostas de resolução e a reunião dos segmentos representados no Conselho Nacional de Cidades.

SEGUNDO DIA

Na abertura do segundo dia, os conselheiros se dirigiram à Câmara Federal, participando da 
cerimônia de reinstalação da Frente Parlamentar da Reforma Urbana, pluripartidária. Convite para a 
19ª Semana de Tecnologia. “Após a cerimônia, conversei com o presidente da Frente Parlamentar 
da Reforma Urbana, deputado Nilmário Miranda, ocasião em que expliquei, em linhas gerais, o 
trabalho desenvolvido pela AEAMESP, ofereci um exemplar da mais recente edição do Anuário 
Metroferroviário, e convidei-o a participar da 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária”, informou 
Baião. Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Na parte da tarde do segundo dia, houve 
sessão sobre o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, tema da 5ª Conferência Nacional das 
Cidades. Participaram como expositores representantes da Comissão de Desenvolvimento Urbano da 
Câmara dos Deputados, da Secretaria Geral da Presidência da República, do Conselho das Cidades e 
do Ministério das Cidades. Grupos de Trabalho. A última atividade do segundo dia foi a reunião dos 
Grupos de Trabalho do Conselho Nacional das Cidades. 

TERCERIO DIA

No último dia, foi aprovado o regulamento, que define as regras de funcionamento da 5ª Conferência 
Nacional das Cidades, convocada pelo Regimento aprovado pelo Conselho Das Cidades por meio da 
Resolução Normativa 14 do Conselho das Cidades, de 11 de setembro de 2012. Participação do 
Conselho Nacional de Cidades na 5ª Conferência. Foram também aprovadas quatro resoluções 
recomendadas. Uma delas disciplina normas e procedimentos relativos à eleição de membros do 
Conselho das Cidades no âmbito da 5ª Conferência Nacional das Cidades. Plano Nacional de 
Saneamento Básico. Outras duas resoluções dizem respeito ao Plano Nacional de Saneamento 
Básico – PLANSAB. Uma delas aprova esse plano governamental e a outra estabelece a criação do 
Grupo de Trabalho Interinstitucional de Acompanhamento da Implementação do PLANSAB. 
Regulamentação de PPPs. Uma quarta resolução recomenda ao Ministério das Cidades propor a 
regulamentação da Lei das Parcerias Público-Privadas, com procedimentos para assegurar o controle 
social na elaboração dos contratos, criação de mecanismos de controle e monitoramento dos 
contratos firmados com as concessionárias públicas de saneamento por meio das parceiras público-
privadas. 
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

AEAMESP formalizou pedido de apoio do Ministério das Cidades à 19ª
Semana de Tecnologia Metroferroviária

Durante a realização da 37ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, na semana passada, em 

Brasília, o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, reiterou ao secretário nacional 
dos Transportes e da Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, Júlio Eduardo Santos, o convite 

para participar da 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Participação e apoio. Tanto o 

secretário como o ministro Aguinaldo Ribeiro, das Cidades, receberam convites formais para a 

participação, e os pedidos de apoio ministerial à 19ª Semana e de presença do Ministério em sessões do encontro.
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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. Vantagem vai até 30 de junho.

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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ESPORTE

Henrique obtém terceira vitória e mantém liderança do 12º Desafio de 
Kart, seguido de perto por Márcio e Carlos Raul

Em 5 de junho de 2013, no Kartódromo Internacional Granja Viana, aconteceu a quarta prova do 

12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, com a participação de 18 pilotos. ;Resultado da 

4ª Etapa. O resultado da quarta prova até o oitavo colocado foi o seguinte: 1º) Henrique; 2º) Márcio, 

3º) Carlos Raul, 4º) Zizo, 5º) Marina, 6º) Bruno Libio; 7º) Valter, 8º) Luciano.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Depois da quarta etapa, é a seguinte a classificação geral do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP até a 

oitava posição: 1º) Henrique, 105 pontos; 2º) Márcio, 102, 3º) Carlos Raul, 96; 4º) Zizo, 90; 5º) Marina, 71; 6º) 

Sérgio D'Agostinho, 66; 7º) Luciano, 58; 8º) Valter, 56. 
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de junho

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em junho. 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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MEIO AMBIENTE

Disponível via Internet o Relatório de Sustentabilidade da Companhia 
Metropolitano de São Paulo referente a 2012 

O portal do Metrô-SP disponibiliza o Relatório de Sustentabilidade da Companhia referente ao 

ano 2012 em duas versões: on line e em arquivo PDF. O documento foi lançado no dia 5 de 

junho de 2013, durante a programação expositiva e de debates da 8ª Semana Metrô de Meio 

Ambiente

Acesse o Relatório de Sustentabilidade do Metrô-SP 2012 on line

Acesse o Relatório de Sustentabilidade do Metrô-SP 2012 em PDF
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EVENTOS PROFISSIONAIS

Na última semana de junho, dois eventos da VDI-Brasil: Gestão 
Financeira para Engenheiros e Inovação e gestão de pessoas.

No dia 26 de junho de 2013, quarta-feira, das 8h30 às 17h30, na  Câmara Brasil–Alemanha (Rua 

Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP), o especialista Marcelo Martinovich, diretor da 

Federação Nacional dos Economistas e delegado do Conselho Regional de Economia, desenvolverá 

o curso Gestão financeira para engenheiros, programado pela Associação de Engenheiros Brasil-

Alemanha (VDI-Brasil), entidade parceria da AEAMESP. Conteúdo. O curso está estruturado de 

modo a oferecer o seguinte conteúdo: visão de negócios tesouraria (aspectos financeiros) e orçamento 

empresarial.

INOVAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Em 27 de junho, das 18h30 às 20h30, também na Câmara Brasil-Alemanha, será desenvolvido o Encontro VDI 

com Palestra: A Inovação e a Gestão de Pessoas, a cargo do especialista Ugo Franco Barbieri. Objetivo. O 
objetivo desta palestra é mostrar o valor da inovação e da gestão de pessoas para as organizações, como 

geradora de produtividade e de diferenciação em relação à concorrência, e como fator de aumento da 

competitividade. 

Veja outras informações sobre os eventos no portal da VDI-Brasil
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RAILWAY INTERCHANGE 2013

Evento ferroviário da América do Norte contará com um espaço para 
empresas brasileiras

O Brasil estará presente na feira Railway Interchange , evento que será realizada em 
Indianápolis, nos Estados Unidos, de 29 de setembro a 2 de outubro. Confirmadas. As 

empresas Amsted Maxion, Brastan, Conprem, Metisa, Randon e Retesp já confirmaram 

presença no Pavilhão Brasileiro. “Estaremos presentes pela quarta vez com o projeto Brazil on Rails na feira 

Railway Interchange . O objetivo principal deste projeto é de fortalecer a imagem do setor metroferroviário 

brasileiro. Além do Pavilhão Brasileiro, espaço onde os expositores podem divulgar seus produtos e serviços, 

organizamos um seminário para apresentar o potencial do mercado ferroviário brasileiro e seus planos de 

expansão, objetivando a captação de investidores estrangeiros e a divulgação do setor metroferroviário brasileiro”, 

explicou Cristina Kerr, diretora da CKZ Eventos e organizadora do Pavilhão Brasileiro. Público esperado. A 

expectativa dos organizadores do evento é de que mais de oito mil pessoas circulem pelos 30 mil m2 de feira para 

visitar as 600 empresas expositoras. Outras informações sobre a participação no evento. Para informações 

mais detalhadas a respeito da participação, entrara em contato com David Niegeski, gerente de contas da CKZ 

Eventos, pelo celular (21) 9737-7492 ou pelo telefone (21) 2249-955.
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OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

O Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) seleciona arquiteto ou 
engenheiro. Prazo para candidatura termina em 14 de junho.

O Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) está realizando processo de seleção de profissional 

graduado em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia, com ênfase em planejamento de transportes 

e mobilidade urbana. O processo seletivo que envolve a análise de currículo e entrevista pessoal 

(veja outras informações por meio do link ao final desta notícia). A entidade. O IEMA é uma 

organização da sociedade civil dedicada à melhoria da mobilidade urbana, qualidade do ar e a 

redução de emissões poluentes e de gases de efeito estufa dos setores de transporte e energia. 

Sua atuação é baseada no apoio à elaboração e implementação de políticas públicas.

Veja informações mais detalhadas sobre o processo de seleção
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EVENTO TÉCNICO

Palestra focaliza a racionalização e economia de energia no sistema de 
alimentação elétrica dos trens

Na manhã desta sexta-feira, 14 de junho, a partir das 8h30, no Edifício Cidade I (Rua Boa Vista, 170, 

Mezanino, Auditório CPOS), em São Paulo, será desenvolvida a palestra Racionalização e economia 

de energia no sistema de alimentação elétrica dos trens, por Cassiano Lobo Pires. A atividade faz 

parte da Arena do PIC, que integra o Programa de Inteligência Corporativa da Companhia. Duas 

partes. A exposição será desenvolvida em duas partes. Às 8h30, será focalizado o tema Energia: 

panorama mundial e nacional. Após o intervalo para o café, às 10h30, será a vez do tema Cenário no Metrô. Para 

participar. O interessado deve confirmar presença no portal Estação do Conhecimento (acesso pelo Internet 

Explorer) – http://www.estacaoconhecimento.metrosp.com.br/metro/, ou pelos telefones (11)3188-6296, com 

Josely, ou (11)3188-6223, com Ariane.
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