
Número 197 - DE 5 A 11 DE AGOSTO DE 2013

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

A um mês da 19ª Semana, inscrições antecipadas continuam garantindo 
descontos muito interessantes. Inscreva-se já!

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Conheça a agenda de painéis e a relação de trabalhos técnicos e programe-se 
para acompanhar a 19ª Semana de Tecnologia 

ELEIÇÃO NO METRUS

AEAMESP apoia os engenheiros Ayres Rodrigues Gonçalves (Conselho 
Deliberativo), Jinsuke Naike (Conselho Fiscal) e Renato Bassili (Comitê de 
Gestão) 

SISTEMA CONFEA-CREA

Mais cinco meses para registro de ARTs relativas a obras ou serviços já 
concluídos e a cargos ou funções extintos. Limite: 31 de dezembro de 2013

SOLIDARIEDADE

Noite de autógrafos de livro de Ivan Regina vai ajudar associação que apoia 
crianças e jovens com câncer

JANTAR DANÇANTE

Jantar Dançante de 23 Anos da AEAMESP será em 4 de outubro, no Tênis 
Clube Paulista. Os convites estarão à venda em breve

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de agosto.

EVENTO TÉCNICO

Com apoio institucional da AEAMESP, VDI-Brasil programa para 17 de outubro 
a quinta edição do Dia da Engenharia Alemã

19º CONGRESSO DA ANTP (BRASILIA, 2013)

De 8 a 10 de outubro de 2013, a ANTP promoverá o 19º Congresso Brasileiro 
de Transporte e Trânsito e a VIII INTRANS

CONCURSO CBTU

Prorrogadas para 2 de setembro as inscrições para o 9º Concurso de 
Monografia CBTU 2013
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

A um mês da 19ª Semana, inscrições antecipadas continuam garantindo 

descontos muito interessantes. Inscreva-se já!

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

Início
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Conheça a agenda de painéis e a relação de trabalhos técnicos e 

programe-se para acompanhar a 19ª Semana de Tecnologia 

Consultas à programação dos painéis de debates e à relação de trabalhos técnicos aprovados, 

disponíveis no Portal da AEAMESP, fornecerão um bom roteiro para acompanhar a 19ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária, a ser realizada 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. Painéis e 

trabalhos selecionados. Serão 12 as sessões expositivas e de debates durante os quatro dias do encontro. Por 

sua vez, a Comissão Julgadora selecionou 34 das 60 sínteses dos trabalhos técnicos inscritos, para serem 

apresentados em diferentes sessões da 19ª Semana. A ordem de apresentação dos trabalhos será divulgada 

oportunamente. 

Veja a programação dos painéis de debates

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

Início

.

ELEIÇÃO NO METRUS

AEAMESP apoia os engenheiros Ayres Rodrigues Gonçalves (Conselho 

Deliberativo), Jinsuke Naike (Conselho Fiscal) e Renato Bassili (Comitê 

de Gestão) 

No período de 26 de agosto a 16 de setembro de 2013, estará se desenvolvendo a eleição para 

renovar os Conselhos Deliberativo e Fiscal e o Comitê de Gestão do Metrus - Instituto de Seguridade 

Social. Definições. A eleição definirá para o Conselho Deliberativo, uma vaga para participante ativo 

ou assistido; a suplência será ocupada pelo segundo candidato mais votado. Para o Conselho Fiscal, 
uma vaga para participante assistido; o segundo lugar ocupará a suplência. Para o Comitê de 

Gestão, serão três vagas para ativo e uma para assistido. Apoio da AEAMESP. Tendo como foco os 

interesses de seus associados, a AEAMESP realça a importância de participar dessa eleição e define apoio a três 

candidatos associados da AEAMESP, apresentados a seguir 

CANDIDATOS APOIADOS

São estes os candidatos apoiados pela AEAMESP: Conselho Deliberativo Ayres Rodrigues Gonçalves, 

engenheiro eletrônico com pós-graduação em administração de empresas. trabalha na Gerência do 

Empreendimento Linha 4 – Amarela (GE4) e é vice-presidente da AEAMESP. Conselho Fiscal Jinsuke Naike, 

engenheiro eletrotécnico, trabalhou no Metrô-SP durante 29 anos, iniciando na área de inspeção de materiais para 

implantação da Linha 1 - Azul, depois na área de inspeção de materiais para a manutenção e, de 2003 até a 
aposentadoria, na área de Planejamento de Implantação de Empreendimentos. É associado fundador da 

AEAMESP. Comitê de Gestão. Renato Bassili, engenheiro, supervisor da área de contratos de reparo em 

equipamentos da coordenadoria de Contratos da Gerência de Manutenção (GMT). Participou ativamente do 

Conselho Deliberativo da AEAMESP e do Conselho Fiscal do Metrus.

Veja arquivo com as propostas dos candidatos apoiados pela AEAMESP

Acompanhe o processo eleitoral no portal do Metrus
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SISTEMA CONFEA-CREA

Mais cinco meses para registro de ARTs relativas a obras ou serviços já 

concluídos e a cargos ou funções extintos. Limite: 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 extintos. 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

Início
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SOLIDARIEDADE

Noite de autógrafos de livro de Ivan Regina vai ajudar associação que 

apoia crianças e jovens com câncer

No dia 12 de agosto de 2013, das 19h30 às 23h, no Grand Cru Moema, localizado na Alameda 

dos Nhambiquaras, 614, no bairro de Moema, em São Paulo-SP, será realizada a noite de 

autógrafos do livro Harmonizando Vinho e Comida, de autoria do engenheiro e enólogo Ivan 

Carlos Regina. A renda será revertida para a Associação Helena Piccardi Andrade e Silva 

(AHPAS), que se dedica a fornecer transporte e apoio socio-familiar a crianças e adolescentes 

com câncer. Informações. Informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 5535-2726. Acesse 

também o link ao final desta notícia.

Veja outros detalhes sobre o evento
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JANTAR DANÇANTE

Jantar Dançante de 23 Anos da AEAMESP será em 4 de outubro, no Tênis 

Clube Paulista. Os convites estarão à venda em breve

Em breve, serão colocados à venda os convites para o Jantar Dançante de 23 Anos da AEAMESP, 

evento que acontecerá no dia 4 de outubro de 2013, no Tênis Clube Paulista (Rua Gualachos, 285, 

Aclimação, São Paulo-SP).

Início
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de agosto.

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em agosto. 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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EVENTO TÉCNICO

Com apoio institucional da AEAMESP, VDI-Brasil programa para 17 de 

outubro a quinta edição do Dia da Engenharia Alemã

A AEAMESP figura entre as organizações que apoiam institucionalmente a quinta edição do Dia da 

Engenharia Alemã, programada pela Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha – (VDI Brasil) 

para a tarde e início da noite de 17 de outubro 2013 no Club Transatlântico, localizado na Rua. José 

Guerra,130, São Paulo-SP. Futuro urbano. Com o tema A cidade do futuro: viver ou sobreviver, o 

encontro tem como objetivo evidenciar a contribuição da indústria alemã para o progresso 
econômico e tecnológico brasileiro, promover e divulgar a tecnologia e inovação brasileira, além de estimular a 

cooperação tecnológica entre Brasil e Alemanha.

Veja outras informações sobre o evento no portal da VDI-Brasil

Início
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19º CONGRESSO DA ANTP (BRASILIA, 2013)

De 8 a 10 de outubro de 2013, a ANTP promoverá o 19º Congresso 

Brasileiro de Transporte e Trânsito e a VIII INTRANS

A Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) promoverá no período de 8 a 10 de 
outubro de 2013, em Brasília–DF, o 19º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito e a VIII 

INTRANS - Exposição Internacional de Transporte e Trânsito. Hotsite. Informações sobre a 

programação e a respeito das condições de inscrição e participação estão sendo veiculadas 

no hotsite do evento (acione o link ao final desta nota)

Veja o hotsite do 19º Congresso da ANTP e da VIII INTRANS
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CONCURSO CBTU

Prorrogadas para 2 de setembro as inscrições para o 9º Concurso de 

Monografia CBTU 2013

Foram prorrogadas para o dia 2 de setembro de 2013 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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