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ELEIÇÕES NA AEAMESP

Uma chapa está inscrita para as eleições de 11 a 14 de novembro na 
AEAMESP

EVENTO PROFISSIONAL

Presidente da AEAMESP acompanhou palestra do ministro José Francisco 
Rezek no Sindicato dos Engenheiros

CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

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

SISTEMA CONFEA-CREA

Pouco mais de dois meses para registrar ARTs relativas a obras ou serviços já 
concluídos e a cargos ou funções extintos. Prazo final: 31 de dezembro.

JANTAR DANÇANTE

Estão à venda os últimos convites para o Jantar Dançante de 23 Anos da 
AEAMESP. O evento acontecerá nesta sexta (25), no Tênis Clube Paulista

ESPORTE

A uma prova do final, apenas dois pontos separam o primeiro do terceiro 
colocado do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de outubro

SEMINÁRIO ESPECIALIZADO

VDI-Brasil e IDS-Instituto Dannemann, Siemsen programam seminário sobre 
bens intangíveis, incluindo a tecnologia

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Comitê Brasileiro de Túneis programa para 8 e 9 de novembro, em São Paulo, 
o seminário internacional sobre túneis Imersos

.

ELEIÇÕES NA AEAMESP

Uma chapa está inscrita para as eleições de 11 a 14 de novembro na 

AEAMESP

Uma chapa com nomes para a Diretora Executiva, 14 candidatos ao Conselho Deliberativo e três 

candidatos ao Conselho Fiscal inscreveu-se para a eleição que definirá a gestão da AEAMESP no 

triênio 2014/2016. As inscrições de chapas estiveram abertas até a quinta-feira da última semana, 

10 de outubro de 2013. Em novembro. As eleições ocorrerão nos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro 

de 2013. 

OS NOMES

A chapa inscrita apresenta a seguintes composição: Emiliano Stanislau Affonso Neto, Presidente; Ayres Rodrigues 

Gonçalves, Vice-Presidente de Administração e Finanças; Arnaldo Pinto Coelho, Vice-Presidente de Atividades 

Técnicas; Carlos  Augusto Rossi, Vice-Presidente de Assuntos Associativos; 

Agostinho Minicuci Junior, 1º Diretor Tesoureiro;  Antonio Luciano Videira Costa, 2º Diretor Tesoureiro; Maria 

Toshiko Yamawaki, 1º Diretor Secretário e  Luiz Antonio Cortez Ferreira, 2º Diretor Secretário. Conselho 

Deliberativo. Há 14 candidatos para as 12 vagas do onselho Deliberativo; os nomes são: Adriano Oliveira dos 

Santos, Antônio Fioravanti, Fábio Tadeu Alves, Manoel Santiago S. Leite, Mara Silvana Siqueira, Mohamed 

Choucair, Pedro Machado, Plínio Assmann, Odécio Braga de Louredo Filho, Rolando José Santoro Netto, Sérgio 

Guedelha Coutinho, Sidney Assis da Silva Júnior, Thaís S. Ambrósio G. Herani, Valter Belapetravicius. Conselho 

Fiscal. Os candidatos ao Conselho Fiscal são: Iria A. Hissnauer Assef, Antônio Márcio B. Silva e Luiz Eduardo 
Argenton.

Início

.

EVENTO PROFISSIONAL

Presidente da AEAMESP acompanhou palestra do ministro José 

Francisco Rezek no Sindicato dos Engenheiros

O presidente da AEAMESP acompanhou na tarde da quarta-feira, 23 de outubro de 2013, no 

auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP), na capital paulista, a 

palestra proferida pelo jurista e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal José Francisco Rezek, 

intitulada Valorização Profissional – Constitucionalidade da Lei 4.940-A/66 e do piso salarial dos 

engenheiros. O evento foi promovido pela Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) e 

pelo SEESP. A constitucionalidade da Lei 4.940-A/66 e do piso salarial dos engenheiros está sob análise do 

Supremo Tribunal Federal (STF). Interesse. O tema foi especialmentre interessante para os engenheiros em início 
de carreira, tendo em vista o fato de o piso salarial profissional vir sendoi negligenciado em várias situações. 

Entendendo que, por ora, a Lei 4.940-A/66 e o piso salarial dos engenheiros estejam em vigor, o ministro 

recomendou aos profissionais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que não esperem a decisão 

do STF e entrem com ações juidciais caso seus empregadores não estejam observando a legislação. Para os 

estatutários que recebem abaixo do piso, recomendou que aguardem a decisão do STF e, dependendo dela, 

entrem com ações judiciais reivindicando isonomia com o restante da categoria.
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CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

AEAMESP terá seis delegados titulares na 5ª Conferência Nacional das 

Cidades

A AEAMESP terá seis 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. O 

presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, é um dos delegados, por ser membro do 

Conselho Nacional das Cidades. Uma das outras vagas de delegado titular que cabe à AEAMESP 

foi definida durante a 5ª Conferência Estadual das Cidades, do Estado de São Paulo, realizada no final de 

setembro, 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 as 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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SISTEMA CONFEA-CREA

Pouco mais de dois meses para registrar 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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JANTAR DANÇANTE

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

AEAMESP. O evento acontecerá nesta sexta (25), no Tênis Clube Paulista

Estão à venda os últimos 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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ESPORTE

A uma prova do final, apenas dois pontos separam o primeiro do terceiro 

colocado do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

Com distância de apenas um ponto entre os três primeiros colocados, está completamente aberta a 

disputa do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, que terá sua última prova em 

novembro. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Restando apenas uma 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) Márcio Cristiano, 181 (160); 2º) Henrique Erbolato, 159 (159); 3º) José Donizete (Zizo),177 (158); 

4º) Carlos Raul, 167 (148); 5º) Luciano Conceição,114 (114); 6º)Marina Caldas, 113 (113); 7º) Valter 

Belapetravícius, 109 (109); 8º) Leonardo da Silva, 89 (89).

Início

.

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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SEMINÁRIO ESPECIALIZADO

VDI-Brasil e IDS-Instituto Dannemann, Siemsen programam seminário 

sobre bens intangíveis, incluindo a tecnologia

A Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) e o IDS-Instituto Dannemann, Siemsen 

de Estudos Jurídicos e Técnicos programaram para o dia 30 de outubro de 2013, das 8h30 às 

12h30, na Câmara Brasil-Alemanha (Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo/SP) o seminário 

Tecnologia e outros intangíveis. Objetivo. O seminário mostrará como descobrir o valor de suas 

patentes, know-how, desenhos industriais, marcas e outros ativos intangíveis e como deles extrair 

valor de forma otimizada.

Veja outras informações sobre o encontro
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Comitê Brasileiro de Túneis programa para 8 e 9 de novembro, em São 

Paulo, o seminário internacional sobre túneis Imersos

Está programado para os dias 8 e 9 de novembro de 2013, no Instituto de Engenharia (Avenida 

Doutor Dante Pazzanesi, 120, em São Paulo-SP), o Seminário sobre Túneis Imersos (Seminar on 

Immersed Tunnel), organizado pelo Comitê Brasileiro de Túneis (CBT) em parceria com a Fundação 

para Educação e Treinamento da ITA – International Tunnelling and Underground Space Association  

(ITACET).  Objetivo. O encontro tem como objetivo discutir e compartilhar conhecimentos a respeito 

de projetos e construções de túneis imersos. O curso reunirá os principais profissionais da área no 

mundo para abordar os tipos de túneis imersos, os aspectos de dimensionamento e projetos de estrutura, 

gerenciamento de riscos de obras, manutenção e operação e outros temas. Palestrantes. As palestras serão 
proferidas por Hugo C. Rocha, presidente do CBT; Jonathan Baber, diretor de projetos da Mott MacDonald; 

Tarcísio B. Celestino, ex-presidente do CBT, gerente de projetos da Themag Engenharia e professor da USP São 

Carlos; Michael Tonnesen, chefe de gestão de projeto da Cowi A/S; Hans de Wit, diretor da Tunnel Engineering,  e 

pelo consultor Christian Ingerslev.

Veja a programação completa e informações sobre as condições de inscrição e participação
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