
Número 193 - DE 8 A 14 DE JULHO DE 2013

SISTEMA CONFEA-CREA

Um novo prazo para registro de ARTs relativas a obras ou serviços já 
concluídos e a cargos ou funções extintas: 31 de dezembro de 2013

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Em duas semanas, autores deverão entregar os trabalhos a serem 
apresentados na 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Empresas e entidades confirmam participação na 19ª Semana de Tecnologia e 
na Metroferr 2013 

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - III

A dois meses da 19ª Semana, inscrições antecipadas continuam garantindo 
descontos significativos

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

EVENTOS PROFISSIONAIS

VDI-Brasil oferecerá no dia 24 de julho o seminário 'Gerenciamento do tempo 
para engenheiros'

EVENTOS TÉCNICOS

Encontro Técnico da Aesabesp e Feira Nacional do Saneamento e Meio 
Ambiente têm apoio institucional da AEAMESP

CONCURSO CBTU

Até 2 de agosto, estarão abertas as inscrições de trabalhos no 9º Concurso de 
Monografia CBTU 2013

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de julho

.

SISTEMA CONFEA-CREA

Um novo prazo para registro de ARTs relativas a obras ou serviços já 

concluídos e a cargos ou funções extintas: 31 de dezembro de 2013

Em 31 de dezembro de 2013, encerra-se o novo prazo para que os profissionais da área tecnológica 

solicitem o registro de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) relativas a obras ou serviços 

já concluídos e a cargos ou funções extintas. Novo prazo. Resolução anterior do Conselho Federal 

de Engenharia e Agronomia (CONFEA) havia determinado que o prazo para aquelas solicitações de 

registro fossem feitas até o final do ano passado, porém, a Resolução nº 1.044, de 25 de março de 

2013, concedeu o novo prazo. 

Veja outras informações, incluindo a íntegra da Resolução nº 1.044 do CONFEA
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Em duas semanas, autores deverão entregar os trabalhos a serem 

apresentados na 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

Dentro de duas semanas – exatamente em 25 de julho de 2013 –, os autores deverão entregar os 

textos dos trabalhos aprovados para apresentação na 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, 

encontro que a AEAMESP realizará 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. Em 20 de 

agosto de 2013 deverá ser feita entrega da apresentação. Relação publicada. A Comissão 

Julgadora selecionou 34 das 60 sínteses dos trabalhos técnicos inscritos. A relação de trabalhos aprovados está 

publicada no hotsite da 19ª Semana , no Portal da AEAMESP (acesse pelo link ao final desta notícia). Outras 

informações podem ser obtidas pelos telefones +55 (11)3284-0041 e (11)3287-4565, ou pelo e-mail: 

eventos@aeamesp.org.br

Acesse o hotsite da 19ª Semana com informações sobre os trabalhos aprovados

Veja informações sobre os próximos prazos referentes aos trabalhos técnicos
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Empresas e entidades confirmam participação na 19ª Semana de 

Tecnologia e na Metroferr 2013 

Já confirmaram participação como expositoras na 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da 

Metroferr 2013 as seguintes empresas e entidades, listadas em ordem alfabética: Alstom, Associação 

Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer); Gerb, IAT, IEME; Siemens, Sindicato da Indústria de Materiais 

e Equipamentos Ferroviários, Rodoviários e Duas Rodas (Simefre), Via Quatro, Vibtech. Workshop.

Participarão do workshop as empresas Frasillio & Ferroni Informática, MR do Brasil,Tiisa e Walm Engenharia. Em 

setembro. A 19ª Semana e a Metroferr 2013 estão previstas para o período de 10 a13 de setembro de 2013, no 

Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. 

PROPOSTAS COMERCIAIS

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 CKZ 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 CKZ Eventos – com Cristina Kerr - e-mail: 

criskerr@ckzeventos.com.br, telefone (11) 2387-0111 e David Niegeski, david@ckzeventos.com.br.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 - III

A dois meses da 19ª Semana, inscrições antecipadas continuam 

garantindo descontos significativos

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. Antecipando a inscrição, o interessado garantirá 

desconto significativo. 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 - 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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EVENTOS PROFISSIONAIS

VDI-Brasil oferecerá no dia 24 de julho o seminário 'Gerenciamento do 

tempo para engenheiros'

O diretor do Departamento de Formação Profissional da AHK São Paulo Ricardo Alves será o 

palestrante do seminário Gerenciamento do tempo para engenheiros, que a VDI-Brasil programou 

para o dia 24 de julho de 2013, das 8h30 às 17h30, na Câmara Brasil–Alemanha (Rua Verbo Divino, 

1488, 3º Andar, São Paulo-SP. Uso correto do tempo. Segundo os organizadores, o objetivo do 

seminário é apresentar uma metodologia prática para o uso correto do tempo. "O tempo é a matéria 

prima da vida. Como usamos o tempo, usamos a vida. A vida é composta de processos existenciais. O 

gerenciamento correto destes processos resulta no gerenciamento da vida. Engenheiros podem gerenciar tempo 

inelástico, escolhendo e priorizando os processos", escreveu o palestrante. 

Veja outras informações sobre o seminário e como participar dele
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EVENTOS TÉCNICOS

Encontro Técnico da Aesabesp e Feira Nacional do Saneamento e Meio 

Ambiente têm apoio institucional da AEAMESP

Ao lado de 46 outras organizações de âmbito nacional, a AEAMESP apoia a realização do 24º

Encontro Aesabesp e da XXIV Feira Nacional do Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), 

eventos promovidos pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (Aesabesp) e que acontecerão 

simultaneamente no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo, de 30 de julho a 1º de 

agosto de 2013. 

Veja outras informações sobre os conteúdos dos eventos e condições de participação
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CONCURSO CBTU

Até 2 de agosto, estarão abertas as inscrições de trabalhos no 9º

Concurso de Monografia CBTU 2013

Até o dia 2 de agosto de 2013, estarão abertas as inscrições para o 9º Concurso de Monografia 

CBTU 2013, com o tema Benefícios e externalidades do transporte metroferroviário: uma 

contribuição para o desenvolvimento sustentável. Objetivo. O objetivo da iniciativa é estimular a 

pesquisa na área de transporte urbano, reconhecendo os trabalhos com qualidade técnica e de 

aplicabilidade no setor de transporte. Quem pode participar. Estão habilitados a participar 

candidatos de qualquer formação acadêmica e nacionalidade, que possuam diploma de nível superior, além de 

estudantes que estejam cursando os dois últimos anos da graduação. Prêmios. Os cinco primeiros colocados 

receberão certificado, publicação da monografia e participação no próximo Congresso de Pesquisa e Ensino em 

Transportes da ANPET, com passagens aéreas e hospedagens incluídas. Aos três primeiros ganhadores são 

concedidos prêmios, em espécie, de acordo com a seguinte classificação: 1º prêmio, R$ 10 mil; 2º prêmio, R$ 6 mil 

e 3º prêmio, R$ 3 mil. 

Veja o regulamento do concurso publicado no portal da CBTU
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de julho

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em julho. 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

Início
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