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HOMENAGEM

Em audiência em seu gabinete de trabalho, no Palácio dos Bandeirantes, 
governador Geraldo Alckmin recebe homenagem da AEAMESP

ELEIÇÕES NA AEAMESP

Convocadas as eleições para a Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal 
AEAMESP para a gestão 2014/2016

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Presidente da AEAMESP participará em Brasília da 38ª Reunião do Conselho 
Nacional das Cidades 

MDT

Em Brasília, Baião representará a AEAMESP na comemoração dos dez anos do 
MDT e da Frente Parlamentar do Transporte Público

ELEIÇÃO NO METRUS

Com apoio da AEAMESP, Ayres Rodrigues Gonçalves e Jinsuke Naike se 
elegem para conselhos do Metrus 

SISTEMA CONFEA-CREA

Três meses para o registro de ARTs relativas a obras ou serviços já concluídos 
e a cargos ou funções extintos. Prazo final: 31 de dezembro.

ANIVERSARIANTES

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

2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Neste sábado (28), acontecerá o 2º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco

JANTAR DANÇANTE

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 23 Anos da AEAMESP. O 
evento acontecerá em 25 de outubro, no Tênis Clube Paulista

QUESTÃO AMBIENTAL

Em 4 de outubro, no Memorial da América Latina, acontecerá 12ª Conferência 
Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo

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

EVENTO TÉCNICO

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

Em audiência em seu gabinete de trabalho, no Palácio dos Bandeirantes, 

governador Geraldo Alckmin recebe homenagem da AEAMESP

Durante audiência de aproximadamente 50 minutos, em tom informal, concedida em seu próprio 

gabinete de trabalho no Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin recebeu na noite 

de 26 de setembro de 2013 a homenagem como personalidade do ano no setor metroferroviário 

feita pela AEAMESP. A homenagem. Uma placa alusiva à homenagem foi entregue pelo presidente 

da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, que também explicou as origens da homenagem e 
as razões da escolha. Disse em que 2010, no vigésimo aniversário da Associação, inaugurou-se a prática de 

reconhecimento às pessoas que contribuem para o crescimento da entidade, que se destacam nas áreas de 

atuação tecnológica em engenharia e arquitetura, ou que tenham contribuindo para o fortalecimento do setor 

metroferroviário. Informou ainda que, desde então, foram homenageados os ex-presidentes da AEAMESP e alguns 

profissionais que reconhecidamente se destacaram e um ou mais daqueles critérios. A escolha dos nomes é feita 

por diretores e conselheiros da AEAMESP. Por que Alckmin. “Quanto à sua escolha, ela foi feita por unanimidade 

e representa reconhecimento ao esforço do seu governo e dos governos que o antecederam em mandatos 

recentes para que se estabelecesse no Estado de São Paulo a retomada de investimentos com ampliação do 

Metrô-SP e requalificação da CPTM, com o que se inaugurou um ciclo virtuoso, capaz de não apenas de ampliar 

os serviços de transporte e introduzir novas tecnologias – como, por exemplo, o monotrilho, mas capaz também 

de atrair empresas e gerar novos empregos”, disse Baião. “Honrado”. Em resposta às palavras do presidente da 

AEAMESP, o governador afirmou: “Estou honrado! Sou um médico que gosta da engenharia”. Ele se mostrou 

satisfeito ao ser informado de que os investimentos que vêm sendo feitos no Metrô-SP e na CPTM redundaram no 
fato de o Estado de São Paulo ter respondido por 77% dos 2,6 bilhões de passageiros que viajaram nos sistemas 

urbanos sobre trilhos no ano de 2012. Mobilidade. Alckmin assinalou que os investimentos em transportes sobre 

trilhos são importantes para garantir a mobilidade em cidades cada vez mais cheias de automóveis: “A frota do 

Estado de São Paulo chegou a 25 milhões de veículos, o dobro do que havia há dez anos. Aos sábados de manhã, 

até Pindamonhangaba, minha terra, fica travada com tantos automóveis”. Diretores. Durante a audiência, Baião 

apresentou cada um dos diretores da AEAMESP que o acompanhavam, explicando que são profissionais ligados a 

diferentes áreas da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Participaram da audiência os vice-presidentes 

Jayme Domingo Filho e Ayres Rodrigues Gonçalves e os diretores Maria Toshiko Yamawaki, Pedro Machado, 

Arnaldo Pinto Coelho e Luiz Eduardo Argenton. 
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ELEIÇÕES NA AEAMESP

Convocadas as eleições para a Diretoria e Conselhos Deliberativo e 

Fiscal AEAMESP para a gestão 2014/2016

Foi publicado o edital de convocação para a eleição informatizada, via internet, para escolha dos 

componentes da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para a gestão 

2014/2016 na AEAMESP. Em novembro. As eleições ocorrerão nos dias 11, 12, 13 e 14 de 

novembro de 2013. Inscrições de chapas. As inscrições das chapas para a Diretoria e dos 

candidatos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal estarão abertas de segunda a sexta-feira, das 9h às 

18h, no período de 30 de setembro a 10 de outubro de 2013. 

Veja o edital publicado no Portal da AEAMESP
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Presidente da AEAMESP participará em Brasília da 38ª Reunião do 

Conselho Nacional das Cidades 

A 38ª Reunião do Conselho das Cidades, incluindo a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade Urbana, com a participação do presidente da AEAMESP, engenheiro 

José Geraldo Baião, está marcada no período de 30 de setembro a 2 de outubro de 2013, em 

Brasília. Programação dos trabalhos. De acordo com informação prestada pelo secretário-

executivo do Conselho das Cidades, Carlos Antônio Vieira Fernandes, o primeiro dia de 

atividades estará reservado à aprovação da ata da reunião anterior e às reuniões dos Comitês Técnicos. No 

segundo haverá, na parte da manhã, o desenvolvimento de uma sessão sobre o Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Urbano; à tarde, acontecerão as reuniões dos grupos de trabalho de diferentes áreas e a reunião 
dos segmentos integrantes do Conselho das Cidades e, ainda, uma sessão para sistematização das propostas de 

resolução formuladas nos comitês especializados. No último dia, haverá o relato dos comitês das áreas de 

Planejamento Urbano; Trânsito, Transporte e Mobilidade; Saneamento e Habitação e deliberações do plenário 

sobre as propostas de resolução.  

COMITÊ MOBILIDADE 

Prevista para a manhã do dia 30 de setembro de 2013, a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade Urbana tem a seguinte pauta: 1) Exposição a respeito do documento apresentado no Comitê de 

Assuntos Federativos (CAF), da Presidência da República, em 12 de setembro de 2013, de cuja elaboração Baião, 

representando a AEAMESP, participou (veja nota específica nesta mesma edição do Boletim AEAMESP); 2) 

Estrutura do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade para acompanhamento e gestão do pacto 
federativo que se espera estabelecer com o documento apresentado ao CAF; 3) Balanço da Década Mundial de 

Segurança Viária 2011-2020, convocada pela ONU e à qual o Brasil aderiu. Essa etapa terá a participação de 

representantes do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e da Casa Civil; 4) Espaço sobre atividades 

concernentes ao Grupo de Trabalho de Acessibilidade. 
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MDT

Em Brasília, Baião representará a AEAMESP na comemoração dos dez 

anos do MDT e da Frente Parlamentar do Transporte Público

Na quarta-feira, 2 de outubro de 2013, no Restaurante SENAC, Anexo IV da Câmara dos 

Deputados, em Brasília, o presidente José Geraldo Baião representará a AEAMESP no café da 

manhã e sessão comemorativa do dez anos de atuação do Movimento Nacional pelo Direito ao 

Transporte Público de Qualidade (MDT), do qual a AEAMESP foi fundadora e segue 
representada no Secretariado Nacional, e da Frente Parlamentar do Transporte Público (FPTP). Articulações 

democráticas e suprapartidárias. O MDT e a Frente Parlamentar do Transporte Público são articulações 

democráticas e suprapartidárias em defesa do barateamento e da qualificação do transporte público urbano. 

Ambas foram lançadas no dia 25 de setembro de 2003 em sessão solene no Congresso Nacional. O MDT teve 

uma de suas sessões de pré-lançamento em 5 de setembro de 2003, durante sessão da 9ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária.
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ELEIÇÃO NO METRUS

Com apoio da AEAMESP, Ayres Rodrigues Gonçalves e Jinsuke Naike se 

elegem para conselhos do Metrus 

O processo eleitoral para renovar os Conselhos Deliberativo e Fiscal e o Comitê de Gestão do Metrus 
- Instituto de Seguridade Social encerrou-se na quinta-feira, dia 26 de setembro de 2013. 

Participaram 2.328 votantes. Dois candidatos com apoio da AEAMESP se elegeram. Dois dos 

quatro candidatos apoiados pela AEAMESP se elegeram. São eles o vice-presidente Ayres 

Rodrigues Gonçalves, eleito para o Conselho Deliberativo do Instituto com 463 votos ou 20% do total, 

e Jinsuke Naike, eleito para o Conselho Fiscal – Assistidos, com 1.038 votos ou 45% do total. 

Veja o resultado completo no portal do Metrus
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SISTEMA CONFEA-CREA

Três 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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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
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2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Neste sábado (28), acontecerá o 2º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco

O 2º TÊNIS CHOPP AEAMESP - Festival de Tênis, Chopp e Churrasco, que será realizado 

neste sábado, 28 de setembro de 2013, das 9h às 17h, na Área de Lazer do Metro Clube, no 

Jabaquara. 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. O evento acontecerá 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.
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QUESTÃO AMBIENTAL

Em 4 de outubro, no Memorial da América Latina, acontecerá 12ª

Conferência Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de 

São Paulo

Está programado para o dia 4 de outubro de 2013, das 8h30 às 17h, no Memorial da América 

Latina, Auditório Simão Bolívar (Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, Portão 13, Barra 

Funda, São Paulo-SP) a realização do evento gratuito 12ª Conferência Produção Mais Limpa e 

Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo– Por Uma Cidade Sustentável, promovido pela 

Câmara Municipal de São Paulo. Inscrições gratuitas. As inscrições para o encontro são gratuitas 

e podem ser feitas por meio de link ao final desta notícia.

PROGRAMAÇÃO

O programa será aberto com a Mensagem Cultura de Paz, a cargo do Movimento Paulistanos pela Paz. Em 

seguida, haverá a solenidade de instalação dos trabalhos, com presença do governador Geraldo Alckmin, do 

vereador Gilberto Natalini, de diversas outras autoridades e também de lideranças empresariais e da sociedade 

civil. Painéis. No restante da manhã e ao longo da tarde, serão desenvolvidos três painéis, com os temas: 1) São 

Paulo e suas águas: equilíbrio entre o excesso e a escassez; 2) Circular e respirar na metrópole; 3) Resíduos, do 

problema à solução. Na parte final do encontro, haverá apresentação da Carta de Compromisso da 12ª

Conferência Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo e o ato de encerramento.
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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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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
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