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ELEIÇÕES NA AEAMESP

Terminam nesta quinta (10) as inscrições de chapas para a eleição da 
Diretoria e de candidatos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da AEAMESP

CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

AEAMESP terá cinco delegados titulares na 5ª Conferência Nacional das 
Cidades

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES - I

Resolução do Conselho das Cidades recomenda à Presidência da República 
medidas para baratear tarifas e melhorar a mobilidade urbana. 

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES - II

Nova audiência pública na Câmara Federal discutiu a PEC 090/11, que propõe 
caracterizar o transporte público como direito social

MDT

Presidente da AEAMESP participou em Brasília do ato comemorativo dos dez 
anos do MDT e da Frente Parlamentar do Transporte Público

CONGRESSO SAE BRASIL 2013

Diretor da AEAMESP participará como debatedor do Painel Ferroviário do 
Congresso SAE Brasil 2013

19º CONGRESSO DA ANTP (BRASILIA, 2013)

Até quinta-feira, 10 de outubro, a ANTP realiza o 19º Congresso Brasileiro de 
Transporte e Trânsito e a VIII INTRANS. 

MOBILIDADE URBANA

Decisões sobre futuro da mobilidade devem considerar sistemas sobre trilhos, 
recomenda Baião em seminário na capital sergipana

ESPORTE

Na quinta-feira, 10 de outubro, acontecerá a penúltima etapa do 12º Desafio 
de Kart entre Amigos da AEAMESP

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

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de outubro

SISTEMA CONFEA-CREA

Menos de 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.

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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ELEIÇÕES NA AEAMESP

Terminam nesta quinta (10) as inscrições de chapas para a eleição da 

Diretoria e de candidatos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 

AEAMESP

Está 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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CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

AEAMESP terá cinco delegados titulares na 5ª Conferência Nacional das 

Cidades

A AEAMESP terá cinco delegados titulares e um suplente na 5ª Conferência Nacional das Cidades, 

programada para o período de 20 a 24 de novembro de 2013 em Brasília. O encontro tem como 

tema Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já! Conferência Estadual paulista. Uma 

das vagas de delegado titular que cabe à AEAMESP foi definida durante a 5ª Conferência Estadual 

das Cidades, do Estado de São Paulo, realizada na última semana, ocasião em que a Associação 

obteve também uma vaga de suplente. No Conselho das Cidades. As outras quatro vagas de delegados à 5ª

Conferência Nacional a AEAMESP obteve quando da realização do 38ª Reunião do Conselho Nacional das 

Cidades, no período de 30 de setembro a 2 de outubro de 2013, em Brasília. Havia 43 vagas paras as Entidades 

Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa, segmento do qual a AEAMESP participa. Inicialmente, o critério utilizado 

foi a divisão do total das vagas por 12, que é o número de entidades atuantes no segmento. Assim, cada entidade 

ficou com três vagas, tendo restado ainda outras sete vagas para serem distribuídas. Nessa etapa, o critério 

utilizado foi o da frequência de participação nas reuniões; a AEAMESP, uma das entidades mais assíduas e 

participativas, conquistou dessa maneira o direito a mais uma vaga. 
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES - I

Resolução do Conselho das Cidades recomenda à Presidência da 

República medidas para baratear tarifas e melhorar a mobilidade 

urbana. 

Durante a 38ª Reunião do Conselho das Cidades, com a participação do presidente da 

AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, foi aprovada resolução recomendando à Presidência 

da República a adoção das propostas elaboradas pelo Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade Urbana, do próprio Conselho, para a implantação do Pacto Nacional de Mobilidade 

Urbana, e recomendando também a criação o Grupo de Trabalho do Pacto de Mobilidade 

Urbana. Outra resolução. Uma segunda resolução aprovada ao final da 38ª Reunião do Conselho das Cidades

recomenda que o resultado do pacto para melhoria da mobilidade, envolvendo as propostas da primeira resolução, 

seja apresentado na abertura na 5ª Conferência Nacional das Cidades, marcada para o período de 20 a 24 de 

novembro de 2013. Na última semana. A 38ª Reunião do Conselho das Cidades aconteceu em Brasília no 

período de 30 de setembro a 2 de outubro de 2013.  

NASCIMENTO DO CONJUNTO DE PROPOSTAS

Um grupo composto por integrantes do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade 
Urbana, que contou com a participação do presidente da AEAMESP, elaborou, com assessoria 
externa, um documento que consolida um amplo conjunto de propostas ao governo federal para 
melhorar a mobilidade urbana no País. Em 12 de setembro de 2013, o documento foi apresentado ao 
Comitê de Articulação Federativa (CAF), órgão da Presidência da República. Depois das 
manifestações. Desde de julho, por solicitação governamental, as propostas vinham sendo 
recolhidas e sistematizadas no âmbito do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade 
Urbana, do Conselho Nacional das Cidades, com participação também de representantes do governo 
federal – ministérios das Cidades e do Planejamento, Orçamento e Gestão – e representantes de 
organizações e movimentos convidados. Pacto pela mobilidade urbana. De acordo com o governo 
federal, o esforço visa estabelecer o que vem sendo chamado de “diretrizes do Pacto Nacional de 
Mobilidade Urbana”, e condicionará a liberação de recursos federais para o setor da ordem de R$ 50 
bilhões. Significado. A entrega do documento ao CAF significou o início efetivo de negociação das 
propostas com representantes das esferas federal, estadual, do distrito federal e municipal de 
governo. A aprovação da resolução pelo Conselho Nacional das Cidades é um outro passo nesse 
sentido.

AS PROPOSTAS DA RESOLUÇÃO 

A resolução aprovada pelo Conselho Nacional das Cidades tem onze artigos. Redução da tarifa. O 
primeiro deles propõe a redução de no mínimo 50% das tarifas pagas pelos usuários do transporte 
público por meio da desoneração dos tributos sobre o transporte público e seus insumos, mediante a 
aprovação do Regime Especial de Incentivo ao Transporte Urbano de Passageiros (REITUP); redução 
em 75% no preço da energia elétrica e eliminação da tarifa horo-sazonal no transporte público, 
favorecendo o transporte metroferroviário; redução de 50% do preço do diesel para o transporte 
público; integração física e tarifária das redes de transportes; criação de fontes extra tarifárias para 
custeio das gratuidades sociais hoje custeadas por aqueles que pagam as passagens; priorização do 
transporte coletivo no transito, com a adoção de faixas exclusivas, com fiscalização; racionalização e 
integração das redes de transporte público. Fundos. A resolução propõe a criação de um fundo 
nacional e de fundos estaduais e municipais de desenvolvimento urbano, para assegurar melhorias, 
subvenções e investimentos na política de mobilidade urbana, por meio de dotações orçamentárias e 
outras fontes. Financiamento. O terceiro artigo indica que linhas de financiamento especiais e 
contínuas deverão garantir os investimentos públicos e privados no setor, considerando aplicação de 
100% da CIDE sobre a gasolina para o transporte público urbano; 2% do Orçamento Geral da União 
por dez anos; utilização dos recursos provenientes da arrecadação do Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA), taxação de estacionamentos dos polos geradores de trafego, uso e 
ocupação do solo urbano (Estatuto da Cidade) e pedágios urbanos nas grandes cidades. Controle 
social. O quarto artigo recomenda que o controle social seja exercido, no âmbito Federal, pelo 
Conselho Nacional das Cidades, por meio de seu Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade 
Urbana, e nos âmbitos estaduais e municipais pelos seus respectivos Conselhos das Cidades ou 
equivalentes. Observatório. Outra sugestão diz respeito à criação de um observatório com 
participação dos entes federados, compreendendo banco de dados, monitoramento de projetos, 
transparência dos custos e contratos, para apoio aos Conselhos das Cidades e similares, que vierem 
a atuar no controle social. Estruturação da gestão pública. O quinto artigo assinala que a gestão 
pública deve ser estruturada e capacitada nas diversas esferas de governo, de acordo com a Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, para garantir o planejamento, projeto, execução e implantação dos 
programas de investimento em mobilidade urbana.  Racionalização e acessibilidade. Outro 
dispositivo recomenda que os serviços de transporte público urbano sejam qualificados, 
racionalizados, integrados física e tarifariamente e com acessibilidade universal. Aplicação dos 
novos R$ 50 bilhões. De acordo com outro artigo da Resolução, R$ 50 bilhões de recursos novos 
anunciados para o Pacto Nacional de Mobilidade Urbana deverão ser aplicados na qualificação dos 
órgãos gestores, operadores e sociedade civil para a elaboração dos planos de mobilidade urbana; no 
planejamento, implantação e  operação de sistemas de transportes públicos e modais não 
motorizados nos âmbitos federal, estadual e municipal; na estruturação do governo federal para 
apoiar e capacitar a implantação dos projetos dos Programas de Aceleração do Crescimento (PAC), 
voltados aos transportes públicos e não motorizados, com assessoramento técnico aos municípios; 
na qualificação das redes convencionais de transporte público e vias de trafego dos transportes 
públicos, com aumento de velocidade comercial, implantação de um sistema de informação aos 
usuários, construção de abrigos e veículos de transporte coletivo de qualidade e com acessibilidade 
universal; na implantação de programas de investimentos em acessibilidade universal, calçadas, ciclo 
faixas e ciclovias; e em sistemas estruturais de média e alta capacidade, consolidando a rede de 
transporte público. Apoio à PEC 90. A resolução manifesta apoio ao Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC)90/2011, que define o transporte público como direito social. Regulamentação 
profissional no setor de transporte. Manifesta também apoio à regulamentação da profissão e de 
regime de trabalho dos trabalhadores do setor de transporte, prevista em diversos projetos em 
tramitação no congresso nacional. Plano Nacional. A Resolução define que o “processo da 
construção do Pacto Nacional de Mobilidade Urbana é a primeira parte do Pacto Nacional de 
Mobilidade Urbana, a ser construído pelo Conselho Nacional das Cidades por meio do Comitê Técnico 
de Mobilidade Urbana, que acompanhará a implementação do Pacto, com a infraestrutura necessária 
para o exercício desta função”. Grupo de Trabalho. Como complemento do décimo artigo, a 
Resolução define a criação de um Grupo de Trabalho integrado pelos segmentos que compõe o 
Comitê Técnico de Mobilidade Urbana, que se responsabilizará  por sistematizar as propostas 
desenvolvidas pelo Comitê e subsidiá-lo em suas funções.
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES - II

Nova audiência pública na Câmara Federal discutiu a PEC 090/11, que 

propõe caracterizar o transporte público como direito social

No dia 1º de outubro de 2013, presente em Brasília para a 38ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, 

o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, acompanhou na Câmara Federal sessão de 

audiência pública a respeito do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 090/11, que dá nova redação ao artigo 6º

da Constituição Federal, para introduzir o transporte como direito social. Uso racional do automóvel. Os 

debatedores defenderam a PEC 90. O presidente da Associação Nacional dos Transportes Públicos (ANTP), 

Ailton Brasiliense Pires sublinhou a importância da PEC para reverter a lógica atual dos governos que priorizam o 

transporte individual. “Não somos contra a pessoa ter um carro. O que defendemos é o uso racional, por exemplo, 

nos fins de semana. Mas para isso é preciso ter um transporte coletivo de qualidade e de baixo custo para o uso 

nos deslocamentos para o trabalho”. Outros direitos. O presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Nilton da Silva Correia, enfatizou que o transporte como direito social é 

fundamental para assegurar os demais direitos constitucionais, como o direito à educação; à saúde; trabalho; 

moradia; lazer, entre outros. Defesa da PEC. O representante da Confederação Nacional das Associações de 

Moradores, Getúlio Vargas Junior, disse que a entidade defende a PEC. Debates em grandes centros e parecer.

O relator da PC 90, deputado Nilmário Miranda anunciou que a comissão irá realizar debates em grandes centros 

urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e informou que em novembro apresentará seu parecer, 

com tempo suficiente para que o Plenário da Câmara aprecie a PEC, em dois turnos, ainda em 2013.
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MDT

Presidente da AEAMESP participou em Brasília do ato comemorativo dos 

dez anos do MDT e da Frente Parlamentar do Transporte Público

O presidente José Geraldo Baião representou a AEAMESP no café da manhã e sessão 

comemorativa dos 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). A 

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

Deputados, em Brasília. Presença. Entre outros parlamentares e representantes de entidades participaram do ato 

o coordenador da Frente Parlamentar do Transporte Público, deputado Mauro Lopes, e o coordenador nacional do 

MDT, Nazareno Affonso. Houve a distribuição de uma peça impressa consignando os principais acontecimentos 

em dez anos de atuação do MDT e também foram apresentados dois vídeos do MDT, destacando a importância do 

transporte público para a mobilidade. 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 a 9ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Agora em 2013, uma das comemorações referentes a uma 

década de atuação do MDT aconteceu durante o primeiro painel de debates da 19ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária.
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CONGRESSO SAE BRASIL 2013

Diretor da AEAMESP participará como debatedor do Painel Ferroviário do 

Congresso SAE Brasil 2013

Na manhã de 8 de outubro de 2013, das 8h30 às 10h30, o diretor da AEAMESP, engenheiro 

Pedro Machado, será um dos debatedores do Painel Ferroviário integrante do 22º Congresso e 

Mostra Internacionais SAE Brasil de Tecnologia da Mobilidade (Congresso SAE Brasil 2013), 

evento que acontecerá no período de 7 a 9 de outubro de 2013 no Expo Center Norte, em São Paulo. Tema. Neste 

ano, o tema geral do encontro é A Qualificação da Engenharia Brasileira na Busca por Soluções Inovadoras. 

PAINEL FERROVIÁRIO 

Com apoio da Associação Nacional das Empresas Transportadoras de Passageiros sobre Trilhos 
(ANPTrilhos), o Painel Ferroviário desenvolverá dois temas. Intermodalidade e 
interoperabilidade. O consultor Jean Carlos Pejo mediará o segmento intitulado O desafio da 
intermodalidade e interoperabilidade como ferramentas para aumento da eficiência da logística de 
cargas e passageiros no Brasil, que terá como expositor Sergio Guedelha Coutinho, da Guedelha e 
Associados, e, como debatedor, Pedro Machado. Domínio da tecnologia e qualificação dos 
profissionais. Com mediação de Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria 
Ferroviária (ABIFER) e diretor SAE Brasil, o painel A estratégia para atingir o domínio da tecnologia e 
a qualificação técnica dos profissionais para o sistema metroferroviário reunirá o professor Ricardo 
Figueiredo Terra, diretor técnico do Senai-SP e Liedi Bernucci, professora titular e chefe do 
Departamento de Engenharia de Transportes, Escola Politécnica da USP. 

Veja outras informações sobre o Congresso SAE Brasil 2013
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19º CONGRESSO DA ANTP (BRASILIA, 2013)

Até quinta-feira, 10 de outubro, a ANTP realiza o 19º Congresso 

Brasileiro de Transporte e Trânsito e a VIII INTRANS. 

A Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) promoverá no período de 
terça a quinta-feira desta semana (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). 

FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS 

Durante o 19º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, o presidente da AEAMESP, engenheiro 
José Geraldo Baião, participará de Reunião Extraordinária do Fórum Naciional de Secretários e 
Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito, no segmento em que será abordado o processo 
que redundou na apresentação de propostas ao governo federal para o Pacto da Mobilidade, 
elaboradas por membros do Comitê Técnico de Trânsito,Transporte e Mobilidade Urbana do Conselho 
Nacional das Cidades (veja nota sobre esse tema nesta edição do Boletim AEAMESP). Membros do 
Secretariado do MDT. Os convidados para o relato ao Fórum Nacional de Secretários são membros 
do Secretariado do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos 
(MDT): além de Baião, Nazareno Affonso, que representa a ANTP e é coordenador do MDT, e Laerte 
Mathias, ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da AEAMESP e vice-presidente do 
Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. A sessão será coordenada pelo presidente da 
Empresa Pública de Transporte e Trânsito de Porto Alegre e vice-presidente do Fórum Nacional, 
Vanderlei Cappellari. 

Veja o hotsite do 19º Congresso da ANTP e da VIII INTRANS
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MOBILIDADE URBANA

Decisões sobre futuro da mobilidade devem considerar sistemas sobre 

trilhos, recomenda Baião em seminário na capital sergipana

Ao tomar decisões sobre o futuro da mobilidade urbana, a Região Metropolitana de Aracaju deve 

considerar a possibilidade de adotar sistemas sobre trilhos para atender aos eixos de maior 

demanda e atuar como elemento organizador, integrado com outros modos de transporte. A 

recomendação foi feita pelo presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, ao 

participar no dia 24 de setembro de 2013, na capital sergipana, do Seminário Transportes de 

Massa para a Região Metropolitana de Aracaju – Soluções em Mobilidade Urbana. Complexidade. Baião 

assinalou que os sistemas sobre trilhos constituem projetos naturalmente complexos, com aspectos que devem ser 

levados em conta desde a fase de planejamento até a operação, tais como a definição do material rodante, 

sistemas de alimentação elétrica, de telecomunicações e de sinalização, equipamentos auxiliares para as 

estações, entre outros fatores.Vantagens. O presidente da AEAMESP assinalou que, vencidos os desafios da 

implantação, há consideráveis vantagens no transporte público sobre trilhos, como redução do tempo das viagens, 

aumento da competitividade das cidades, desenvolvimento industrial e geração de empregos, maior 

sustentabilidade ambiental, com impactos positivos no balanço social. Os trilhos se prestam a apoiar planos de 

revitalização urbana e favorecem melhorias nas conexões com outros modos de transporte urbano. 

OS PALESTRANTES

Participaram também do encontro Fernando Antônio Batista Vieira, do BNDES; Carlos Henrique 
Ribeiro de Carvalho, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Conrado Grava de Souza, 
diretor de Planejamento da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos 
(ANPTrilhos); Luiz Carlos Mantovani Néspoli, superintendente da Associação Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP); Adierson Monteiro, empresário de transportes de Aracaju; Carlos Henrique Siqueira, 
promotor de Justiça, membro da Comissão de Mobilidade Urbana, do Ministério Público Estadual de 
Sergipe; e Rodrigo Ribeiro Novaes, consultor legislativo do Senado.
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ESPORTE

Na quinta-feira, 10 de outubro, acontecerá a penúltima etapa do 12º

Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

Está prevista para a noite desta quinta-feira, 10 de outubro de 2013, a sétima e penúltima 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. A largada 

será às 21h e os competidores devem chegar com 30 minutos de antecedência. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Depois de seis 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) Henrique Erbolato,159 (145); 2º) Márcio Cristiano,156 (135); 3º)
José Donizete (Zizo), 148 (129); 4º) Carlos Raul, 140 (121); 5º) Marina Caldas,113 (113); 6º) 
Luciano Conceição, 89 (89); 7º) Leonardo da Silva, 89 (89); 8º) Valter Belapetravicius, 88 (88)
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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. 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. 

Veja outras informações sobre o evento
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de outubro

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em outubro. 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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SISTEMA CONFEA-CREA

Menos de 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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.

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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