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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Sessão com presença de autoridades e personalidades do setor marcará 

a abertura da 19ª Semana e da Metroferr 2013

Na próxima terça-feira, dia 10 de setembro de 2013, às 14h, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
em São Paulo, acontecerá a cerimônia de abertura 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da 

Metroferr 2013. 

Abertura. Participarão do ato o engenheiro José Geraldo Baião, presidente da 
AEAMESP; Aguinaldo Ribeiro, ministro das Cidades; Jurandir Fernandes, secretário dos Transportes 
Metropolitanos do Estado de São Paulo; Luiz Antônio Carvalho Pacheco, presidente do Metrô-SP; 
Mário Bandeira, presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM); Joaquim Lopes 
da Silva Júnior, presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU); Luiz Valença 
de Oliveira, presidente da ViaQuatro; Mário Fioratti Filho, presidente da Associação Latino-americana 
de Metrôs e Subterrâneos (ALAMYS); Ailton Brasiliense Pires, presidente da Associação Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP); Joubert Flores, presidente da Associação Nacional dos Transportadores 
de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) e José Antonio Fernandes Martin, presidente do Sindicato 
Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (SIMEFRE). 
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Uma palestra do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São 

Paulo

Logo após a abertura, das 15h30 a 15h45 acontecerá a palestra do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de São Paulo (CREA-SP) e será apresentado um vídeo institucional da entidade. Registro no 

CREA-SP. Em 25 de abril deste ano, conforme a Decisão Plenária PL 328/2013, o Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia – CONFEA homologou o registro da AEAMESP como entidade de classe no 

CREA-SP.
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - III

Jornalista Washington Novaes abordará impactos econômicos, sociais e 

ambientais decorrentes oferta insuficiente de transporte nas cidades

Ainda como parte das atividades de inauguração da 19ª Semana de Tecnologia e da Metroferr 2013, às 

15h45, o jornalista Washington Luiz Rodrigues Novaes fará uma palestra com o tema Os Impactos 

Econômicos, Sociais e Ambientais da Infraestrutura Insuficiente de Transportes. Presença significativa 

na imprensa diária. Novaes é colunista dos jornais, O Estado de S. Paulo e O Popular , este, editado na 

cidade de Goiânia, onde vive. Consultor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, onde também é supervisor e 

comentarista do programa Repórter Eco, Novaes foi repórter, editor, diretor em vários veículos, entre os quais 

estão: Folha de S. Paulo, O Estado de S.Paulo, Jornal do Brasil, Última Hora, Correio da Manhã, Veja e Visão. 
Acaba de realizar Xingu, a terra ameaçada, nova série de documentários, com 16 episódios, para a TV Cultura de 

SP e Rede Pública de Televisão. Na Rede Globo, foi editor-chefe do Globo Repórter, editor do Jornal Nacional e 

comentarista do Globo Ecologia. Também atuou como comentarista de telejornais nas Redes Bandeirantes e 

Manchete. 
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - IV

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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MDT

Sessão na 19ª Semana marcará os dez anos do Movimento Nacional pelo 

Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos (MDT)

Em uma das sessões da 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária acontecerá um rápido ato 

que marcará os dez anos do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de 

Qualidade para Todos (MDT). A AEAMESP é uma das uma das entidades fundadoras do MDT 

e integra o seu Secretariado Nacional do MDT. Simples. “Faremos na 19ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária uma comemoração simples. Serão algumas palavras para lembrar o fato. Nossa ideia 

é distribuir no encontro um texto que conte como foi a criação do MDT e mostre os principais pontos da trajetória 

do movimento. As teses que o MDT concatenou com apoio das entidades que dele participam estão na raiz de 
muitas das conquistas recentes da sociedade brasileira no campo da mobilidade urbana. É preciso mostrar o que 

aconteceu, e dizer como aconteceu e, também falar dos desafios que ainda temos pela frente”, assinalou o 

coordenador do MDT, Nazareno Affonso. Pluralidade. Ele fez questão de lembrar que em 2003, durante a 9ª

Semana de Tecnologia, houve uma das sessões de pré-lançamento do MDT. Outro pré-lançamento ocorreu 

durante o seminário anual da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), que congrega o 

setor de transporte por ônibus. “Esse duplo pré-lançamento refletia um aspecto considerado crucial para os 

membros do MDT, naquele momento e ainda agora: a defesa do transporte público urbano, com barateamento 

tarifário e qualidade de serviços, deve ser feita independentemente da tecnologia de transporte; na verdade 

acreditamos que integração dos sistemas de transporte é componente essencial para romper a crise de mobilidade 

urbana”. O lançamento oficial do MDT ocorreu em 25 de setembro de 2003 junto com o lançamento da a Frente 

Parlamentar do Transporte Público (FPTP), em sessão na Câmara Federal.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Comissão Metroferroviária se reunirá na manhã de 10 de setembro, no 

Centro de Convenções Frei Caneca, pouco antes da abertura da 19ª

Semana

Na manhã de 10 de setembro de 2013, a partir das 10h, em São Paulo, realizar-se-á a86ª Reunião 
da Comissão Metroferroviária da ANTP. Local. O encontro será realizado no Centro de Convenções 

Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 596, São Paulo-SP), local em que, na tarde daquele mesmo dia será 

iniciada a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. 

PAUTA 

O secretário executivo da Comissão Metroferroviária, Wilson Nagy, informa que a pauta inclui os 
seguintes temas: 1) Resumo dos trabalhos dos Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária; 2) 
O 19º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito a ser promovido pela ANTP de 8 a 10 de outubro 
de 2013, em Brasília; 3) Consequências das manifestações de junho de 2013 no setor 
metroferroviário.
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ELEIÇÃO NO METRUS

Até o dia 16 de setembro estarão acontecendo as eleições para renovar 

os Conselhos Deliberativo e Fiscal e o Comitê de Gestão do Metrus

De 26 de agosto de 2013 até o dia 16 de setembro estarão se desenvolvendo as eleições 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. Importância. Tendo como foco os 

interesses de seus associados, a AEAMESP realça a importância da participação nessa eleição.

Acompanhe o processo eleitoral no portal do Metrus
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CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES EM SÃO PAULO

Até 10 de setembro, estará disponível para consulta pública minuta de 

decreto que cria em São Paulo o Conselho Estadual das Cidades 

Com o objetivo de receber sugestões, o Governo do Estado de São Paulo disponibiliza para consulta 
pública até 10 de setembro de 2013, a minuta do decreto que cria o Conselho Estadual das Cidades –

Concidades-SP. O decreto pode ser acessado por meio de link ao final desta notícia. Significado. 

Segundo nota do governo paulista, o Concidades-SP será "uma instância democrática para se discutir 

questões fundamentais do desenvolvimento urbano paulista como habitação, mobilidade, saneamento 

e uso do solo, e servirá como instrumento de integração entre representantes dos poderes públicos municipal e 

estadual e a sociedade civil, no contexto do movimento pela reforma urbana". 

Veja a minuta do decreto

Veja matéria sobre esse tema publicada no portal da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano
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SISTEMA CONFEA-CREA

Menos de quatro meses para o registro de ARTs relativas a obras ou 

serviços já concluídos e a cargos ou funções extintos. Prazo final: 31 de 

dezembro.

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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JORNAL AEAMESP

Confira a edição número 31 do Jornal AEAMESP

Está disponível no portal da Associação, em versão eletrônica, a edição número 31 do Jornal 

AEAMESP. 19ª Semana e Metroferr 2013. A matéria de primeira página mostra que as 

apresentações de trabalhos técnicos constituirão um dos pontos fortes da 19ª Semana de 
Tecnologia. Nas páginas centrais, há um texto sobre a estrutura temática da 19ª Semana, com os 

principais painéis de debate. Opinião. O jornal apresenta na página 6 o artigo Da tarifa ao Plano, a 

contribuição dos trilhos para a mobilidade, assinado pelo presidente da AEAMESP, José Geraldo 

Baião. 

NOVA JANELA PARA O RISO

Na página 7, o Jornal AEAMESP  traz nova edição da tradicional coluna Uma Janela para o Riso, 
preparada com muito carinho e humor pelos engenheiros Ariovaldo Veiga e Rogerio Belda. Boa 
leitura.

Leia a nova edição do Jornal AEAMESP
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ANIVERSARIANTES

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

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em setembro. 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

Início
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ESPORTE

Redefinida para quinta-feira, 12 de setembro, a sexta e antepenúltima 

etapa do 12º Desafio de Kart

Foi redefinida para a noite da quinta-feira, 12 de setembro de 2013, a sexta e antepenúltima etapa 

do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. A prova acontecerá novamente no Kartódromo 

Internacional Granja Viana, localizado na Rua Doutor Tomas Sepe, 433, em Cotia-SP. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Depois de cinco etapas, 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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2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Até 24 de setembro, estarão abertas as inscrições para 2º Festival de 

Tênis, Chopp e Churrasco. O encontro será em 28 de setembro

Até 24 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 e o chope 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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JANTAR DANÇANTE

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 23 Anos da 

AEAMESP. Será em 25 de outubro, no Tênis Clube Paulista

Estão 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). Preços. Os convites custam R$ 110,00 para associados, e R$ 125,00 para não 

associados. Estacionamento incluso. Parcelamento. O pagamento pode ser parcelado em duas 

vezes: 30 de setembro e 15 de outubro. Para informações e aquisição. Entrar em contato com 

Debora Camichiolli, na sede da AEAMESP, pelo telefone (11)3284-0041 ou pelo e-mail 

eventos@aeamesp.org.br, ou ainda durante a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária no Centro de 
Convenções Frei Caneca, em São Paulo.
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EVENTO TÉCNICO

VDI-Brasil programa para 18 de setembro o workshop 'Liderança e 

Gestão de Projetos para Engenheiros'

No dia 18 de setembro de 2013, quarta-feira, das 8h30 às 17h30, na Câmara Brasil–Alemanha (Rua 

Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP), o especialista Márcio Gaba, desenvolverá o curso 

Liderança e Gestão de Projetos para Engenheiros, programado pela Associação de Engenheiros 

Brasil-Alemanha (VDI-Brasil), entidade parceria da AEAMESP.

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