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ELEIÇÕES NA AEAMESP

De segunda a quinta da próxima semana, serão realizadas as eleições na 
AEAMESP. Há uma chapa inscrita. 

EVENTO TÉCNICO E DE NEGÓCIOS

Presidente da AEAMESP faz palestra no último dia do encontro Rail Brazil Tech 
Business Summit 2013

CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

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

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

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

SOLIDARIEDADE

Neste sábado, 9 de novembro, supermercados de 50 cidades abrigarão o Dia 
Nacional da Coleta de Alimentos. Participe!

EXPANSÃO

Homologado o vencedor da licitação da Parceria Público-Privada para a 
construção e operação da Linha 6 - Laranja do Metrô-SP

SEMINÁRIO TÉCNICO

VDI Brasil programou para 3 de dezembro seminário sobre gestão financeira 
destinado a engenheiros

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013

Portal da AEAMESP disponibiliza para livre consulta a íntegra dos trabalhos 
apresentados na 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 

SISTEMA CONFEA-CREA

Menos de dois meses para registrar 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 novembro
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ELEIÇÕES NA AEAMESP

De segunda a quinta da próxima semana, serão realizadas as eleições na 

AEAMESP. Há uma chapa inscrita. 

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

2013. 

OS NOMES

A chapa inscrita apresenta a seguinte 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 Conselho 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.
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EVENTO TÉCNICO E DE NEGÓCIOS

Presidente da AEAMESP faz palestra no último dia do encontro Rail 

Brazil Tech Business Summit 2013

Nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2013, o presidente da AEAMESP, engenheiro José 

Geraldo Baião, participa como palestrante da Sessão Passageiros, abrindo o terceiro e último 

dia do encontro Rail Brazil Tech Business Summit 2013, evento que tem como tema geral 

Construindo a plataforma para o novo estágio do setor metroferroviário e que acontece no Pavilhão Vermelho do 

Expo Center Norte, em São Paulo, paralelamente à feira Negócios nos Trilhos. Cenário do setor. A 

Sessão Passageiros discutirá o tema Cenário atual e políticas para o desenvolvimento do transporte sobre trilhos, 

trens Regionais, Metrôs, VLTs e Monotrilhos. Painel da manhã. O painel matutino terá como moderadora Roberta 

Marchesi, gerente geral, da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros por Trilhos (ANPTrilhos), e 
reunirá como palestrantes, além de Baião, Jurandir Fernandes, secretário dos Transportes Metropolitanos de São 

Paulo; Delmo Pinho, subsecretário de Estado de Transportes da Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro e 

José Queiroz de Oliveira, assessor da Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Á 

tarde. No período  vespertino, com moderação de Luiz Fernando Ferrari, vice-presidente do Sindicato 

Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários, Rodoviários e Duas Rodas (Simefre) serão 

desenvolvidas seis palestras Programação. Para o primeiro dia foi programada sessão plenária de abertura do 

encontro, com uma mesa-redonda com os principais dirigentes de operadoras metroferroviárias e transportadoras 

de cargas por trilhos. Para o segundo foram definidos temas referentes ao transporte de cargas. 

Veja outras informações sobre o encontro
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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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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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SOLIDARIEDADE

Neste sábado, 9 de novembro, supermercados de 50 cidades abrigarão o 

Dia Nacional da Coleta de Alimentos. Participe!

Está prevista para o dia 9 de novembro de 2013, das 8 às 19 horas, em supermercados de 50 

cidades brasileiras, a realização do Dia Nacional da Coleta de Alimentos. Como colaborar. Para 

colaborar, basta doar qualquer tipo de alimento não perecível, que pode ser adquirido nos 

próprios estabelecimentos participantes. O que for coletado será direcionado a bancos de 

alimentos e entidades assistenciais. Lista. Ao serem convidados a cooperar no Dia Nacional de 

Coleta de Alimentos, os clientes dos supermercados recebem uma lista de alimentos,  elaborada para melhor 

atender às necessidades dos programas nutricionais definidos pelas instituições beneficiárias, de forma a contribuir 

efetivamente para uma alimentação balanceada e evitando desperdícios. 

HISTÓRIA E ESTRUTURA

A ação solidária foi criada pela Companhia das Obras do Brasil, organização de origem italiana que chegou ao 

Brasil em 1999 e cuja missão é "promover e defender a dignidade do indivíduo na sociedade e no ambiente de 

trabalho, tutelando a criação de obras assistenciais e empresas e privilegiando uma concepção de mercado capaz 

de compreender e respeitar a pessoa em todos os seus aspectos, dimensões e momentos da vida. Participantes. 

Participam empresas e pessoas que apoiam o projeto com aportes financeiros e recursos, para cobrirem despesas 

com material de comunicação e organização do Dia da Coleta. Voluntários disponibilizam seu tempo, organizam 
toda a ação e realizam a coleta nos supermercados sob a orientação dos responsáveis do projeto. Supermercados 

disponibilizam suas lojas com espaço físico e o acesso aos seus clientes no Dia da Coleta. Bancos de Alimentos 

realizam a estocagem, a distribuição e acompanhamento das doações dos alimentos às entidades assistidas por 

eles. Para onde vão os alimentos. Os alimentos coletados em cada uma das cidades são doados a Bancos de 

Alimentos locais. Estas entidades atuam arrecadando e distribuindo alimentos a entidades cadastradas e 

acompanhadas por elas.

Para outras informações, acesse o hotsite do Dia Nacional de Coleta de Alimentos
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EXPANSÃO

Homologado o vencedor da licitação da Parceria Público-Privada para a 

construção e operação da Linha 6 - Laranja do Metrô-SP

Representada por seu diretor, engenheiro Pedro Machado, a AEAMESP acompanhou nesta 

quarta-feira, 6 de novembro de 2013, a sessão pública de homologação do vencedor da 

licitação da Parceria Público-Privada para a construção e operação da Linha 6 – Laranja do 

Metrô-SP. Anúncio. A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos anunciou que o Consórcio Move São 

Paulo como vencedor da licitação no modelo de Parceria Pública Privada (PPP) para construção da Linha 6 -

Laranja  do Metrô-SP. O Consórcio Move São Paulo é composto pelos grupos Odebrecht, Queiroz Galvão, UTC e 

pelo Fundo Eco Realty. O contrato deverá ser assinado até o final do ano e terá 25 anos de vigência, sendo seis 

para implantação da linha e 19 para operação e manutenção. A previsão de início das obras é 

2014.Característricas da linha. A Linha 6 - Laranja se estenderá da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, até 

a estação São Joaquim, na região central. Ao todo são 15,9 quilômetros, contando com pátio de manutenção, e 15 
estações. A estimativa é atender 634 mil passageiros por dia. O percurso todo será feito em apenas 27 minutos. 

Investimentos. O valor do empreendimento é de R$ 9,6 bilhões, sendo que R$ 8,9 bilhões são divididos entre o 

Governo do Estado (50%) e o consórcio (50%). Os outros R$ 700 milhões são referentes às desapropriações que 

serão executadas pelo Estado. O consórcio vencedor apresentou a proposta de contraprestação anual de R$ 

606.787.363,80, por 19 anos, valor menor do que o previsto no edital. Antecipação possível. O secretário dos 

Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, assinalou que a estimativa é de que a Linha 6 - Laranja seja 

entregue em cinco anos, porque há uma cláusula no contrato que prevê remuneração maior ao consórcio em caso 

de antecipação da entrega. "Existe esse incentivo financeiro que deve beneficiar a população", afirmou. Primeira 

PPP integal.  A Linha 6 - Laranja é a primeira PPP integral do metrô e será totalmente construída e operada pela 

iniciativa privada. O consórcio Move São Paulo também será responsável pela aquisição de sistemas, de 

equipamentos e trens. "A Linha 6 é uma grande inovação para São Paulo, que tem avançado nas parcerias público 

privadas. A próxima reunião do conselho das PPPs vai discutir mais quatro grandes projetos para o Estado, nas 
áreas de transportes, habitação e saúde", afirmou Julio Semeghini, secretário de Planejamento e Desenvolvimento 

de São Paulo.
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SEMINÁRIO TÉCNICO

VDI Brasil programou para 3 de dezembro seminário sobre gestão 

financeira destinado a engenheiros

Entidade parceira da AEAMESP, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) 

promoverá no dia 3 de dezembro de 2013, das 8h30 às 17h30, na Câmara Brasil-Alemanha (Rua 

Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP) o seminário Gestão financeira para engenheiros. 

Conteúdo. O programa prevê o desenvolvimento dos seguintes temas: Visão de Negócios, 

Controladoria – Aspectos Econômicos, Tesouraria - Aspectos Financeiros e Orçamento Empresarial.

Acione o link para outras informações
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013

Portal da AEAMESP disponibiliza para livre consulta a íntegra dos 

trabalhos apresentados na 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 

A partir da 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, além dos arquivos eletrônicos com 

apresentações feitas pelos autores – que normalmente configuram um resumo facilitador da 

exposição –, estão sendo disponibilizados no Portal da AEAMESP também arquivos com a 

apresentação integral do relatório de cada trabalho. (Acesse o link ao final desta notícia com a 
programação geral, na qual estão os arquivos com as apresentações e relatórios técnicos). 

A 19ª SEMANA E OS TRABALHOS 

A 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e a exposição Metroferr 2013, eventos realizados de 10 a 13 de 

setembro de 2013, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, reuniram aproximadamente 2 mil 

participantes e visitantes provenientes de 15 unidades da Federação e de quatro outros países além do Brasil. O 

tema geral do encontro foi Os desafios da mobilidade sustentável. Houve duas conferências, 12 painéis expositivos 

e de debates e sessões de apresentações de trabalhos técnicos, além das sessões solenes e de homenagens. 

Espaço para os trabalhos técnicos. Como ocorreu nos dois anos anteriores, o formato da programação técnica 

proporcionou apresentação de 42 trabalhos, significando maior oportunidade para profissionais e empresas 

mostrarem seus estudos especializados. Foram apresentados trabalhos sobre temas como construção de 
monotrilhos, energia fotovoltaica e energia de tração, fluxo de passageiros, gestão de projetos, novidades em 

tecnologia, manutenção preditiva, tecnologia dos trens, ações na área operacional, preparação de profissionais, 

planejamento para as cidades, sinalização, questões ambientais, identificação por radiofrequência e via 

permanente.

Acesse a grade de programação com todos os trabalhos disponíveis
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SISTEMA CONFEA-CREA

Menos 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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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de novembro

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