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CONSELHO DAS CIDADES

Em 19 e 20 de agosto, reunião dará continuidade à preparação de propostas 
ao governo para melhorar a mobilidade urbana. AEAMESP participará. 

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

19ª Semana de Tecnologia já tem mais de 600 inscritos de 12 unidades da 
federação e do Exterior

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 

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - III

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

Termina em 31 de dezembro o para registro de ARTs relativas a obras ou 
serviços já concluídos e a cargos ou funções extintos. 

2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Estão reabertas as inscrições para 2º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco. 
Nova data do encontro: 28 de setembro

ESPORTE

Zizo vence a quinta prova do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. 
Henrique Erbolato lidera.

JANTAR DANÇANTE

Reprogramado para 25 de outubro, no Tênis Clube Paulista, o Jantar Dançante 
de 23 Anos da AEAMESP. Logo os convites estarão à venda.

ALAMYS

Portal da Alamys traz primeiras informações sobre a próxima assembleia da 
entidade, no final de novembro, em Buenos Aires

CONCURSO CBTU

Mais três semanas de inscrições para o 9º Concurso de Monografia CBTU 
2013. Prazo final: 2 de setembro

RAILWAY INTERCHANGE 2013

Evento ferroviário na América do Norte contará com um espaço para empresas 
brasileiras
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CONSELHO DAS CIDADES

Em 19 e 20 de agosto, reunião dará continuidade à preparação de 

propostas ao governo para melhorar a mobilidade urbana. AEAMESP 

participará. 

O Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, do Conselho Nacional das 

Cidades – do qual o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião é titular – tem 

atuado juntamente com representantes do governo federal – ministérios das Cidades e do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, e representantes de organizações e movimentos convidados 

na formulação de um conjunto de propostas para melhorar a mobilidade urbana no País. Próxima 

reunião. Uma reunião para dar continuidade a este trabalho está marcada para os dois primeiros dias da próxima 

semana, 19 e 20 de agosto de 2013, em Brasília.  Nesse encontro será concluído o processo de sistematização 

das propostas e encaminhada a preparação do documento final. Os participantes estão analisando as 143 

propostas recebidas pelo governo em julho e outras encaminhadas posteriormente. Quatro campos. A 

sistematização pressupõe o enquadramento das propostas em quatro campos, cada um dos quais com um grupo 

de analistas composto por membros Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, do Conselho 

Nacional das Cidades. Os grupos são os seguintes: 1) Financiamento e investimento (incluindo fontes de recursos) 

– do qual o presidente da AEAMESP participa; 2) Tarifas e políticas sociais (termas concernentes ao serviço de 

transporte); 3) Participação e transparência; 4) Gestão (gestão, planejamento, relação entre entes federativos, 

regiões metropolitanas). As propostas devem estar sintonizadas com Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12) e 

com o sentido de integração de políticas públicas urbanas e com a legislação do segmento – o Estatuto das 

Cidades e os marcos regulatórios das áreas de habitação e saneamento. 

Veja matéria anterior sobre este tema

Início
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

19ª Semana de Tecnologia já tem mais de 600 inscritos de 12 unidades 

da federação e do Exterior

Até o final da semana passada, haviam sido registradas 626 inscrições para a 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 de produtos e serviços Metroferr 2013. Características. Até aquele 
momento, os inscritos representavam 48 diferentes organizações entre operadoras, 
instituições e empresas fornecedoras, de 40 diferentes cidades de 11 Estados 

brasileiros, incluindo igual número de capitais, e do Distrito Federal, e, ainda, da cidade espanhola de 
Barcelona.

VANTAGENS COM AS INSCRIÇÕES ANTECIPADAS 

A menos de um mês da 19ª Semana, inscrições antecipadas continuam garantindo descontos muito 
interessantes. 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 - 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
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - III

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

Início
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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

Termina em 31 de dezembro o para registro de ARTs relativas a obras 

ou serviços já concluídos e a cargos ou funções extintos. 

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
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2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Estão reabertas as inscrições para 2º Festival de Tênis, Chopp e 

Churrasco. Nova data do encontro: 28 de setembro

Até 5 de setembro, estarão abertas na secretaria da AEAMESP as inscrições para o 2º TÊNIS 

CHOPP AEAMESP -- Festival de Tênis, Chopp e Churrasco, que será realizado no sábado, 28 

de setembro de 2013, das 9h às 17h, na Área de Lazer do Metro Clube, no Jabaquara. Para se 

inscrever. Entrar em contato com a Debora Camichiolli, pelo telefone (11) 3284-0041 ou pelo e-

mail eventos@aeamesp.org.br Duplas de competidores. As duplas serão formadas no ato da 

inscrição ou por sorteio. Integrantes das duplas originalmente formadas poderão ser 

substituídos, caso não tenham condições de continuar na partida, em razão, por exemplo, de 

contusões. 

FORMATO DA DISPUTA

Serão constituídas duas chaves. As duplas que conquistarem a primeira colocação jogarão com as duplas que 

obtiveram a segunda colocação da chave oposta, em jogos semifinais. Os vencedores se enfrentarão na final. “Os 

jogos serão realizados em um set de quatro games – ou com cinco, se houver empate 2x2 –, sem vantagem; todos 

os jogadores sacarão. Partida final. O vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos 

Rossi, explicou que final poderá ser desenvolvida em um set profissional, com 'tie-break'. Troféus. Ele afirmou que 

será entregue troféu para cada integrante da dupla campeã. Convite. O vice-presidente reiterou o convite para que 

associados, familiares e amigos participem e aproveitem o churrasco com chopp que serão servidos a partir das 

11h!" Preços. Os preços são os seguintes: associados e dependentes, R$ 10,00; não associados R$ 50,00.

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

Zizo vence a quinta prova do 12º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP. Henrique Erbolato lidera.

Na noite da quarta-feira da última semana, 7 de agosto de 2013, no Kartódromo 
Internacional Granja Viana, foi desenvolvida a quinta prova do 12º Desafio de Kart 
entre Amigos da AEAMESP, com a participação de 18 pilotos. Resultado da quinta 
etapa. O resultado da quinta prova foi o seguinte: 1º) José Donizete (Zizo); 2º) Márcio 
Cristiano, 3º) Henrique Erbolato, 4º) Carlos Raul, 5º) Leonardo da Silva , 6º) Marina 
Caldas, 7º) Luciano Conceição, 8º) Eduardo Jerez.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Concluída a quinta etapa, é a seguinte a classificação geral do 12º Desafio de Kart entre Amigos da 
AEAMESP (entre parêntesis, está indicada a pontuação já com o descarte do pior resultado, conforme 
determina o regulamento): 1º) Enrique Erbolato, 130 (116); 2º) Márcio Cristiano, 129 (108); 3º) 
José Donizete (Zizo), 121 (102); 4º) Carlos Raul, 119 (100); 5º) Marina Caldas, 90 (90); 6º) 
Luciano Conceição, 76 (76); 7º) Valter Belapetravicius, 72 (72); 8º) Sérgio D'Agostinho, 66 (66).
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JANTAR DANÇANTE

Reprogramado para 25 de outubro, no Tênis Clube Paulista, o Jantar 

Dançante de 23 Anos da AEAMESP. Logo os convites estarão à venda.

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

evento reprogramado para o dia 25 de outubro de 2013, no Tênis Clube Paulista (Rua Gualachos, 

285, Aclimação, São Paulo-SP).

Início
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ALAMYS

Portal da Alamys traz primeiras informações sobre a próxima 

assembleia da entidade, no final de novembro, em Buenos Aires

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

programa da XXVII Assembleia Geral a ser desenvolvido de 26 a 30 de novembro de 2013 em 

Buenos Aires, Argentina, com o patrocínio do governo da cidade. Paralelamente ao encontro, 

haverá uma mostra de produtos e serviços. 

Veja as informações
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CONCURSO CBTU

Mais três semanas de inscrições para o 9º Concurso de Monografia CBTU 

2013. Prazo final: 2 de setembro

Prorrogadas, vão até 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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RAILWAY INTERCHANGE 2013

Evento ferroviário na América do Norte contará com um espaço para 

empresas brasileiras

O Brasil estará presente na feira Railway Interchange, evento que será realizado 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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