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SISTEMA CONFEA-CREA 

AEAMESP já pode receber recursos referentes a ARTs preenchidas por 

engenheiros. Basta escrever o código 930 no campo 31.

Ao preencher uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o engenheiro poderá destinar 

16% do valor considerado no documento à AEAMESP, bastando que assinale no campo 31 o 

número da Associação, que é 930. Quando o campo 31 não é preenchido, a contribuição deixa de 

ser feita. Esses recursos passarão a ajudar  a AEAMESP a financiar suas atividades. 
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AEAMESP

AEAMESP lamenta a morte do arquiteto e urbanista Jorge Wilheim

A AEAMESP lamenta a morte do arquiteto e urbanista Jorge Wilheim, de 85 anos, ocorrida na sexta-

feira, 14 de fevereiro de 2014, em São Paulo. Nascido na Itália, Wilheim veio para o Brasil no início 

da II Guerra Mundial. Na cidade de São Paulo, se formou pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, cooperou com diversas administrações municipais, projetou o Parque Anhembi, o 

Hospital Albert Einstein e o Clube Hebraica, e foi responsável por outros projetos marcantes, entre 

os quais os de revitalização do Pátio do Colégio e do Vale do Anhangabaú. Presente ao debate sobre 

mobilidade urbana. Jorge Wilheim sempre esteve presente ao debate a respeito da mobilidade urbana, inclusive, 

participando da Semana de Tecnologia Metroferroviária, organizada pela AEAMESP. Em uma de suas últimas 

conferências, no Fórum de Mobilidade Urbana, realizado em novembro de 2013, em São Paulo, pela Associação 

Nacional de Transportes Públicos (ANTP) e pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), com apoio da Universidade 

Nove de Julho (Uninove), ele discutiu o tema Corredores de Transporte , defendendo o emprego de sistemas sobre 

trilhos como solução para diferentes situações de transporte urbano. 

Acione o link e veja em vídeo a palestra de Jorge Wilheim no Fórum de Mobilidade Urbana (a partir de 

2h07m00s)

Início

.

LEGISLATIVO ESTADUAL

Presidente da AEAMESP encontra-se com o presidente da Comissão de 

Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa paulista 

O presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, almoçou na segunda-feira, 17 de fevereiro 

de 2014, com o deputado estadual João Caramez, presidente da Comissão de Transportes e 

Comunicações (CTC) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e com o assessor Valdir 

Ferreira. No encontro, ficou definida a possibilidade do desenvolvimento de atividades conjuntas entre 

aquela Comissão e a AEAMESP, tendo como foco o debate de questões referentes à mobilidade 

urbana.
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QUESTÃO AMBIENTAL

AEAMESP participou de reunião preparatória da 13ª Conferência de 

Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo

Representada pelo vice-presidente Arnaldo Pinto Coelho e pelo diretor Luiz Antonio Cortez 

Ferreira, a AEAMESP participou na manhã de 19 de fevereiro de 2013, da Primeira Reunião 

Preparatória da 13ª Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de 

São Paulo, realizada na Câmara Municipal de São Paulo. Em maio. Realizada anualmente desde 

2002, a Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo

busca promover o debate entre diversos setores da sociedade sobre experiências e práticas de 

sustentabilidade. Esta 13ª edição terá como tema Aquecimento Global: de sua casa para o seu 

planeta, e será realizada no dia 27 de maio de 2014 em dependências da Associação Paulista de Cirurgiões 

Dentistas, na Zona Norte da capital paulista. 
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Na semana seguinte ao carnaval, Rio de Janeiro receberá do X 

Seminário Metroferroviário, promovido pela ANTP. AEAMESP participará 

do encontro

Nos dias 12 e 13 de março de 2014, a Comissão Metroferroviária da ANTP promoverá na 

Associação Comercial do Rio de Janeiro, localizada na Rua Candelária, nº 9, 14º andar, Centro, Rio 

de Janeiro-RJ, o X Seminário Metroferroviário. Serão desenvolvidos sete painéis de exposição e 

debates. O presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, participará da mesa solene de 

abertura, ao lado de autoridades e representantes de outras entidades do setor 

PROGRAMA

Durante os dois dias do encontro, serão desenvolvidos sete painéis de exposição e debates.

Primeiro dia. Painel 1 - As cidades e os trilhos; Painel 2 - Política Tarifária e Pleitos do Setor e Painel 3 - Como 

estão os Sistemas Metroferroviários para a Copa? (São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte e Cuiabá).

Segundo dia. Painel 4 - Como estão os Sistemas Metroferroviários para a Copa? (Rio de Janeiro, Recife, Distrito 

Federal e Salvador); Painel 5 - PPP -Parceria Público Privada e Investimento para o Setor; Painel 6 - Tecnologias 

de Transporte Sobre Trilhos; Painel 7 - Evolução do Padrão de Qualidade nos Sistemas Metropolitanos de Trens.

Para outras informações e inscrições, acesse a ficha técnica do encontro
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ESPORTE

Primeira prova do 13º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será 

realizada em 12 de março, às 21 horas

A primeira etapa do 13º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP acontecerá na quarta-feira, 12 

de março de 2014, a partir das 21 horas, no Kartódromo Internacional Granja Viana, localizado na 

Rua Doutor Tomas Sepe, 433, em Cotia-SP. Contatos com o diretor adjunto para participação.

Os telefones para contato com o diretor adjunto Valter Belapetravicius são: (11)5084-6291 ou (11)

98266-1541 (celular). 
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014

Definidos datas e local da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e 

da Metroferr 2014

A AEAMESP informou as datas e o local da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e a 

exposição de produtos e serviços Metroferr 2014. Os eventos acontecerão de 9 a 12 de setembro de 

2014 no Centro de Convenções Frei Caneca. 
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de fevereiro

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em fevereiro. 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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NA IMPRENSA

Vale investe US$ 135 milhões na compra de trens para transporte de 

passageiro em longas distâncias

Matéria do jornal Valor Econômico destaca que a Vale está iniciando em 2014 o projeto de 

substituição os trens de passageiros da empresa, com investimento de US$ 135 milhões. Linhas 

beneficiadas. De acordo com o jornal, a primeira linha a ter os comboios renovados, a partir do fim 

de março, será a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), que transporta um milhão de passageiros 

por ano. No primeiro semestre de 2015, será a vez de os novos carros, com padrão europeu de 

qualidade, chegarem à Estrada de Ferro de Carajás (EFC), entre o Pará e o Maranhão, na qual viajam 350 mil 

pessoas todo ano.

Veja a matéria completa, reproduzida no portal da Revista Ferroviária
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APRIMORAMENTO GERENCIAL

VDI Brasil programou para 26 de fevereiro palestra sobre liderança

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

promoverá no dia 26 de fevereiro de 2014, das 8h30 às 17h30, na Câmara Brasil-Alemanha (Rua 

Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP) a palestra Liderança na prática - O Líder em mim, a 

cargo da especialista Daniela do Lago.

Veja outras informações sobre o evento
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