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CONFRATERINIZAÇÃO 2013

Nesta quinta (5), no Instituto de Engenharia, acontecerá a festa de 
confraternização dos associados da AEAMESP

REVISTA ENGENHARIA - EDIÇÃO ESPECIAL

Antes da festa da AEAMESP, o lançamento de edição da revista Engenharia 
sobre os 45 anos do Metrô-SP. Ato terá participação de Jurandir Fernandes.

SISTEMA CONFEA-CREA

Apenas um mês para registrar ARTs relativas a obras ou serviços já concluídos 
e a cargos ou funções extintos. Prazo final: 31 de dezembro.

MDT 10 ANOS

José Geraldo Baião e Emiliano Affonso participarão da reunião do Secretariado 
Nacional do MDT, em São Paulo, no dia 10 de dezembro

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 

ALAMYS

Metrô de Barcelona sucede o Metrô de São Paulo na presidência da Alamys

EVENTOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS

Portal da VDI Brasil apresenta programação de eventos técnicos e 
profissionais para 2014

INDÚSTRIA 

Em seminário marcado para 6 de dezembro, Simefre mostrará resultados 
deste ano e perspectivas para 2014

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de dezembro
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CONFRATERINIZAÇÃO 2013

Nesta quinta (5), no Instituto de Engenharia, acontecerá a festa de 

confraternização dos associados da AEAMESP

A Diretoria convida os associados para a confraternização de final de ano da AEAMESP, evento a ser 

realizado em 5 de dezembro de 2013, das 18h às 23h, no Instituto de Engenharia, (Avenida Doutor Dante 

Pazzanese, 120, São Paulo). Atrações. Haverá churrasco, números musicais e de mágica, elaboração de 

caricaturas e sorteio de brindes, além da entrega dos troféus ao campeão, ao vice e ao terceiro colocado do 12º

Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP 2013. Estacionamento pago. Há estacionamento, pago, no local do 

evento: R$10,00 por veiculo. 
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REVISTA ENGENHARIA - EDIÇÃO ESPECIAL

Antes da festa da AEAMESP, o lançamento de edição da revista 

Engenharia sobre os 45 anos do Metrô-SP. Ato terá participação de 

Jurandir Fernandes.

Em 5 de dezembro de 2013, antecedendo a Festa de Confraternização da AEAMESP, acontecerá 

no Instituto de Engenharia, com a presença do secretário de Transportes Metropolitanos do Estado 

de São Paulo, Jurandir Fernandes, o lançamento da edição 617 da revista Engenharia, com 

conteúdo especial sobre os 45 anos da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Participação.

Participarão também do evento de lançamento Camil Eid. presidente do Instituto de Engenharia; 

Luiz Antônio de Carvalho Pacheco, presidente do Metrô-SP; Mário Bandeira, presidente da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM); Joaquim Lopes, presidente da Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU); Luiz Valença, presidente da ViaQuatro; Francisco Kurimori, 

presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-SP), Murilo Celso de Campos Pinheiro, 

presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP), Vicente Abate, presidente da 

Associação Brasileira de Indústria Ferroviária (ABIFER), e Ailton Brasiliense Pires. presidente da Associação 

Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Avanço. Na capa, sob o título Tempo de avanço, a publicação destaca: 

"Depois de ter sido um divisor de águas da Engenharia brasileira nos anos 1970, quebrando paradigmas e 

mantendo-se na vanguarda tecnológica, de lá para cá o Metrô-SP se expande de forma inédita em sua história, 

construindo quatro novas linhas ao mesmo tempo e se prepara para os desafios de gestão nos próximos anos". 

ENTREVISTA COM BAIÃO 

A edição traz entrevista de sete páginas com o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo 
Baião, em que aponta a necessidade de resgate da cultura do planejamento de longo prazo. 
Presidente do Metrô-SP. Também foi entrevistado o presidente do Metrô-SP, Luiz Antônio de 
Carvalho Pacheco. Plínio Assmann e Peter Alouche. Entre outras significativas contribuições, a 
edição apresenta artigos do engenheiro Plínio Assmann, que assina o texto O paradigma é o próprio 
Metrô (página 200), e de Peter Alouche, autor de dois dos textos publicados, intitulados Metrô de 
São Paulo, paradigma para a engenharia nacional (página 108) e Qual é o custo do Metrô (página 
258). 

Veja a versão eletrônica da publicação
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SISTEMA CONFEA-CREA

Apenas um mês 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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MDT 10 ANOS

José Geraldo Baião e Emiliano Affonso participarão da reunião do 

Secretariado Nacional do MDT, em São Paulo, no dia 10 de dezembro

O presidente José Geraldo Baião e o presidente eleito Emiliano Affonso representarão a 

AEAMESP na reunião do Secretariado do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte 

Público de Qualidade para Todos (MDT), programada para a terça-feira da próxima semana, 

10 de dezembro, em São Paulo. Balanço e definição de metas. A pauta do encontro prevê 

um balanço das atividades desenvolvidas em 2013 e a definição de metas para o próximo 2014. Dez anos. O MDT 

completou em 2013 dez anos de atividades. A AEAMESP está entre as entidades fundadoras do Movimento.

Veja documento com a cronologia de dez anos do MDT
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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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ALAMYS

Metrô de Barcelona sucede o Metrô de São Paulo na presidência da 

Alamys

O Metrô de Barcelona assumiu a presidência da Associação Latino-Americana de Metrôs e 

Subterrâneos (Alamys), sucedendo ao Metrô de São Paulo. A decisão aconteceu na abertura da

XXVII Assembleia entidade, realizada de 26 a 30 de novembro de 2013, em Buenos Aires.

Centenário do Subterrâneo de Buenos Aires. Em 1º de dezembro de 2013, realizaram-se as 

comemorações do centenário do metrô da capital argentina.
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EVENTOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS

Portal da VDI Brasil apresenta programação de eventos técnicos e 

profissionais para 2014

Está disponível no portal da Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil), entidade 

parceira da AEAMESP, a programação de eventos para o ano de 2014. Complementação da 

formação gerencial. No campo da complementação da formação gerencia voltada para 

engenheiros, estão previstos eventos sobre treinamento para negociação, gestão financeira, 

gerenciamento do tempo, planejamento estratégico e sobre como falar em público. Alta tecnologia.

Também faz parte da programação o Encontro Tecnológico Brasil-Alemanha na Bosch. Acione o link abaixo e veja 

a programação completa. 

Veja a programação da VDI-Brasil para 2014
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INDÚSTRIA 

Em seminário marcado para 6 de dezembro, Simefre mostrará 

resultados deste ano e perspectivas para 2014

Nesta sexta-feira, 6 de dezembro de 2013, acontecerá o seminário e almoço de confraternização do 

Sindicato da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários, Rodoviários e Duas Rodas 

(Simefre) empresários da área de transporte e autoridades do governo. Programação. O encontro 

será aberto pelo presidente do Simefre, José Antonio Fernandes Martins; a abertura terá 

apresentações sobre o desempenho e resultado econômico dos setores industriais filiados e 

perspectivas para 2014, compreendendo os segmentos de veículos de duas rodas: bicicletas, motocicletas, peças; 

implementos rodoviários, o setor metroferroviário, incluindo cargas e passageiros, o setor de ônibus, e a área de 

elações trabalhistas. Em seguida, haverá palestra do economista e professor. Antonio Lanzana (USP-FEA), 

abordando o tema Cenários para a Economia Mundial e Brasileira Projetos na metrópole. Jurandir Fernandes, 

secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, fará no encontro uma apresentação sobre Os 

projetos e obras metroviárias, monotrilhos, trens metropolitanos, trens regionais, ônibus e corredores de 

transportes. Governo federal. Apresentação final do seminário será feita pelo do secretário de Política Econômica, 

do Ministério da Fazenda, Márcio Holland, que abordará o tema Política econômica do governo - Cenários para 

2014.
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de dezembro

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