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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Em 12 e 13 de maio, presidente da AEAMESP participará de reunião 
extraordinária do Conselho Nacional das Cidades.

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014

Inscrições de trabalhos para apresentação na 20ª Semana terminam em duas 
semanas (dia 18). Haverá três prêmios de R$ 5 mil para os melhores.

SISTEMA CONFEA-CREA

Profissionais e empresas já podem destinar à AEAMESP os recursos referentes 
a ARTs. Basta escrever o código 930 no campo 31.

SEMINÁRIO ESPECIALIZADO

Nesta quinta, 8 de maio, Instituto de Engenharia e ANTP promoverão 
seminário Modos Motorizados de Transporte Público, sobre trilhos e BRT

FÓRUM METROFERROVIÁRIO

Campinas receberá em 14 de maio o Fórum SAE Brasil de Tecnologia 
Ferroviária 

MANUTENÇÃO METROFERROVIÁRIA

Nesta semana, acontece a 37ª Reunião do Grupo Permanente de Auto Ajuda 
(GPAA). Sínteses das 36 reuniões já realizadas estão disponíveis.

SIMPÓSIO INTERNACIONAL

Na terceira semana de maio, VDI Brasil promoverá simpósio internacional 
sobre excelência na produção para discutir a indústria do futuro

ESPORTE - i

Nesta quarta-feira (7), a adrenalina voltará às pistas com a terceira etapa do 
13º Desfio de Kart entre Amigos da AEAMESP

ESPORTE - II

Todas as terças-feiras, entre 18h e 20h20, a AEAMESP promove partidas de 
futebol society para associados. Participe.

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de maio

.

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Em 12 e 13 de maio, presidente da AEAMESP participará de reunião 

extraordinária do Conselho Nacional das Cidades.

Está prevista para a segunda e a terça-feira da próxima semana, dias 12 e 13 de maio de 2014, 

em Brasília, reunião extraordinária do Conselho Nacional das Cidades, incluindo reunião do 

Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. A reunião foi convocada pelo 

ministro das Cidades e presidente do Conselho Nacional das Cidades, Gilberto Occhi. AEAMESP 

presente no Conselho das Cidades. A AEAMESP integra o Conselho Nacional das Cidades e o 

Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, representada pelo seu presidente, engenheiro 

Emiliano Affonso. 

PRIMEIRO DIA

A pauta do encontro prevê para a manhã da segunda-feira, 12 de maio, a realização de uma avaliação política da 

5ª Conferência Nacional das Cidades, desenvolvida no final de novembro de 2013, e a aprovação de texto sobre o 

Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Reuniões dos Comitês Técnicos. No período da tarde 

acontecerão as reuniões dos comitês técnicos, incluindo o Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade 

Urbana. Conflitos fundiários. Para o início da noite, está prevista reunião do Grupo de Trabalho de Conflitos 

Fundiários.

SEGUNDO DIA

Na manhã da terça-feira, 13 de maio, será desenvolvido debate sobre tema conjuntural: o Projeto de Lei do 

Senado 499, de 2013, com medidas antiterrorismo. Balanço e relato. No período da tarde, haverá um balanço da 

quarta gestão do Conselho Nacional das Cidades, que está se encerrando, e um relato do participação brasileira 

no Fórum Urbano Mundial, realizado no início de abril em Medellin, Colômbia.
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014

Inscrições de trabalhos para apresentação na 20ª Semana terminam em 

duas semanas (dia 18). Haverá três prêmios de R$ 5 mil para os 

melhores.

Está aberta a chamada de trabalhos técnicos para serem apresentados durante a 20ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária da AEAMESP, a ser realizada de 9 a 12 de setembro de 2014 no Centro 

de Convenções Frei Caneca em São Paulo. Crescimento, Equilíbrio e Desenvolvimento. Neste 

ano, a programação da 20ª Semana será estruturada em torno do trinômio Crescimento, Equilíbrio e 

Desenvolvimento, defendendo os sistemas metroferroviários, em conjunto com o planejamento 

integrado entre transporte e uso do solo como a solução mais adequada para romper a crise de mobilidade nas 

cidades brasileiras. 

PREMIO TECNOLOGIA

E DESENVOLVIMENTO

METROFERROVIÁRIOS

Na comemoração dos vinte anos da Semana de Tecnologia Metroferroviária, a AEAMESP firmou parceria com a 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e com a Associação Nacional dos Transportadores de 

Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) para oferecer o Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 

aos melhores trabalhos técnicos apresentados no congresso. Atenção ao primeiro prazo. O prazo da Etapa 1 –

Inscrição e entrega da 'síntese' do trabalho técnico se encerrará em 18 de maio de 2014.

TRÊS CATEGORIAS

Os trabalhos deverão ser inscritos em três categorias, cada uma das quais com um conjunto de subcategorias. 

São elas: Categoria 1 - Políticas públicas, planejamento urbano, mobilidade sustentável, planejamento e 

concepção de sistemas de transporte; Categoria 2 - Financiamento (funding) e gestão de empreendimentos de 

transporte, e Categoria 3 - Tecnologias de implantação, operação e manutenção de sistemas de transporte. Prêmio 

e destaques. Serão quinze os agraciados com troféus; os três melhores artigos técnicos receberão um prêmio de 

cinco mil reais cada um. Publicação na revista Engenharia. Os três melhores trabalhos serão publicados pela 

revista Engenharia, do Instituto de Engenharia de São Paulo.

REGULAMENTO

Disponível no Portal da AEAMESP, o regulamento trata da inscrição dos trabalhos para apresentação na 20ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária e a participação facultativa no Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento 

Metroferroviários. São focalizados aspectos como habilitação, temas, prazos, diretrizes para formulação das 

sínteses, dos artigos técnicos e das apresentações em Power Point, bem como o formato de apresentação nas 

salas técnicas da 20ª Semana e presença nos anais do encontro. Sobre o Prêmio. O regulamento focaliza 

também os objetivos do prêmio, características da premiação, qualificação e participação, critérios de avaliação, 

divulgação dos resultados e cerimônia de premiação. 

Acesse a página com outras informações, as fichas de inscrição dos trabalhos e o regulamento do Prêmio.
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SISTEMA CONFEA-CREA

Profissionais e empresas já podem destinar à AEAMESP os recursos 

referentes a ARTs. Basta escrever o código 930 no campo 31.

Ao preencher uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), as empresas e os profissionais 

poderão 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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SEMINÁRIO ESPECIALIZADO

Nesta quinta, 8 de maio, Instituto de Engenharia e ANTP promoverão 

seminário Modos Motorizados de Transporte Público, sobre trilhos e BRT

No dia 8 de maio de 2014,  quinta-feira, o Instituto de Engenharia e a Associação Nacional de 

Transportes Públicos (ANTP), como parte da série Caminhos da Engenharia, promoverão o seminário 

gratuito Modos Motorizados de Transporte Coletivo. Para o dia seguinte, 9 de maio, está prevista visita 

técnica à Linha 15 - Prata do Metrô em monotrilho. Local. As sessões expositivas e de debate 

acontecerão na sede do Instituto de Engenharia, localizada na Avenida Doutor Dante Pazzanese, 120, 

na cidade de São Paulo. Programa. Além da sessão de instalação dos trabalhos, no período da manhã será 

debatido o tema Uso do Solo e Transporte. No período da tarde os temas em foco serão Tecnologia 

Metroferroviária e Sistemas Leves sobre Trilhos e BRT.

Para outras informações e formalizar a inscrição gratuita acione este link
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FÓRUM METROFERROVIÁRIO

Campinas receberá em 14 de maio o Fórum SAE Brasil de Tecnologia 

Ferroviária 

No dia 14 de maio de 2014, a SAE Brasil Seção Campinas promoverá naquele município o Fórum 

SAE Brasil de Tecnologia Ferroviária 2014. Objetivo. O objetivo do encontro é reunir profissionais 

atuantes no setor ferroviário em torno da discussão pública entre fabricantes, operadores e 

autoridades governamentais sobre o transporte sobre trilhos de média capacidade, abordando o 

estado da arte do sistema, sua operação, tecnologias e planejamento de expansão, bem como a 

decorrente melhoria da mobilidade. Temas. A programação inclui o desenvolvimento de três sessões: 1) Painel 

dos Fabricantes - O VLT de última geração; 2) Painel dos Operadores - Excelência na operação do VLT, e 3) 

Painel do Governo: O papel do governo na implementação e expansão do sistema de VLT

Acione este link para outras informações e inscrições
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MANUTENÇÃO METROFERROVIÁRIA

Nesta semana, acontece a 37ª Reunião do Grupo Permanente de Auto 

Ajuda (GPAA). Sínteses das 36 reuniões já realizadas estão disponíveis.

Nesta semana, de 7 a 9 de maio de 2014, será realizada em dependências da Trensurb, em Porto Alegre 

a 37ª Reunião do Grupo Permanente de Auto Ajuda na Área de Manutenção Metroferroviária (GPAA), 

que terá como objeto os temas Bilhetagem Automática, Telecomunicações, Sinalização e Controle, 

Centro de Controle Operacional. A AEAMESP é uma das organizações que apoiam o trabalho do GPAA. 

Sínteses disponíveis. Há no portal do GPAA uma área com as sínteses de 36 reuniões realizadas entre 2001 e 

2013. Acione o link abaixo e confira.

Acesse arquivo com sínteses das reuniões anteriores
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SIMPÓSIO INTERNACIONAL

Na terceira semana de maio, VDI Brasil promoverá simpósio 

internacional sobre excelência na produção para discutir a indústria do 

futuro

Ao lado de outras importantes organizações do setor, a AEAMESP apoia institucionalmente a 

realização da quarta edição do Simpósio Internacional de Excelência em Produção, organizado pela 

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) e terá como tema central A Indústria do 

Futuro. Trata-se de um evento itinerante, com três datas previstas para cidades brasileiras. São 

Paulo. Em São Paulo, o evento que será realizado no dia 21 de maio de 2014 em São Paulo (SP) 

conta com o apoio AEAMESP. Outras datas. Com duração menor, em 22 de maio, o encontro será desenvolvido 

em Joinville, e no dia 23 de maio, novamente em São Paulo. Objetivo. O seminário visa apresentar aspectos 

modernos do mundo da produção, e também debater o que ainda está por vir, já que o processo industrial está 

partindo para a uma quarta revolução. O programa será composto por temas relacionados com a indústria 4.0, 

cases de sucesso no processo de produção abordados por palestrantes da Alemanha e do Brasil. 

PROGRAMAÇÃO DE 21 DE MAIO 

Em 21 de maio, o seminário será realizado das 8h30 às 17h no Clube Transatlântico, na capital paulista (Rua José 

Guerra, 130 - Chácara Santo Antônio, São Paulo-SP). As inscrições deverão ser feitas até o dia 16 de maio de 

2014. Contato: eventos@vdibrasil.com.br ou (11) 5180-2316. 

A abertura do encontro no dia 21 de maio será às 9h, em sessão conduzida por Christian Müller, presidente VDI-

Brasil. Primeira sessão. Às 9h15, será desenvolvido o tema Estratégias para o futuro da produção da indústria 

automobilística no Brasil, por Welf-Guntram Drossel, diretor do Instituto IWU da Fraunhofer. Segunda sessão. Às 

10h, estará em foco o tema A excelência na produção necessita de uma gestão correta, por Wilhelm Goschy, da 

consultora Staufen Táktica. Terceira sessão. Às 11h10, será apresentado o tema Indústria 4.0: uma nova 

revolução industrial na Alemanha?, por Ulrich Epple, da organização RWTH Aachen. Quarta sessão. A última 

sessão da manhã, às 11h55, tratará do tema Robôs industriais: ganhos de produtividade 'versus' falta e custos de 

mão de obra, e será desenvolvido por Edouard Mekhalian, diretor geral da Kuka Roboter do Brasil.

TARDE

Mesa-redonda. A partir das 13h45 será iniciada a sessão Mesa-Redonda:+ProPro: Cases de Sucesso na 

Produção, moderada por André Wulfhorst, gerente de Compras Direto da Mercedes-Benz. Os temas em foco na 

mesa-redonda são: Linde: Region Operation Center(ROC): Visão e benefícios de uma gestão centralizada na 

produção, por Max Amilcar, diretor de Operações da Linde; Volkswagen/Audi: MQB: Plataforma flexível para a 

produção de veículos - Case Golf/A3, por Celso Placeres, diretor da Engenharia de Manufatura da Volkswagen, e 

Trumpf: solda 'remota' a distância: a revolução na produção, por João Visetti, diretor presidente da Trumpf. Última 

sessão. Às 15h30, será desenvolvido o tema A Embraer e o futuro da manufatura no mercado aeronáutico, com 

exposição a cargo de Francisco Soares, diretor da Engenharia de Manufatura da Embraer. Encerramento. O 

encerramento está previsto para 16h35.
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ESPORTE - i

Nesta quarta-feira (7), a adrenalina voltará às pistas com a terceira 

etapa do 13º Desfio de Kart entre Amigos da AEAMESP

A terceira etapa do 13º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está marcada para a quarta-

feira, 7 de maio de 2014, no Kartódromo Internacional Granja Viana. Tempo. A prova terá bateria 

de 25 minutos, sendo cinco minutos de tomada de tempo (para reconhecimento da pista e definição 

do grid de largada) e 20 minutos de corrida. A largada será às 21h30; os competidores devem 

chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Com duas das oito etapas já realizadas, José Donizete (Zizo) lidera a classificação geral do 13º Desafio de Kart 

entre Amigos da AEAMESP. As primeiras oito posições. Eis as primeiras oito posições da competição: 1º) José 

Donizete (Zizo), 54 pontos; 2º) Luciano Conceição, 50; 3º) Valter Belapetravicius, 48; 4º) Carlos Raul, 44; 5º) 

Leonardo da Silva, 40; 6º) Sergio D´Agostinho, 34; 7º) Henrique Erbolato, 29; 8º) Marcio Cristiano e Waldomiro 

Puglia, 25.
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ESPORTE - II

Todas as terças-feiras, entre 18h e 20h20, a AEAMESP promove partidas 

de futebol society para associados. Participe.

Todas as terças-feiras, entre 18h às 20h20, a AEAMESP promove partidas de futebol society em 

quadra localizada da Rua Xavier de Almeida, 1.312, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. 

Participação. Para outras informações, o interessado pode entrar em contato com o vice-presidente 

Carlos Rossi, pelo celular (11)97100-2496
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de maio

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

NOS PRIMEIROS DEZ DIAS

São os aniversariantes dos primeiros dez dias do mês os associados Guilherme Jose Speck e Jose Augusto 

Pereira Da Silva (dia 1) , Romeu Aparecido de Moraes Jr (dia 3), Valter Belapetravicius (dia 5), Ariovaldo Ferraz de 

Arruda Veiga, Eduardo Ferreira Da Silva e Epaminondas Duarte Junior  (dia 6), Nelson Massaru Oshiro (dia 8) 

e Sidiney Assis da Silva Jr. (dia 10). Parabéns a todos!

Veja a relação de aniversariantes do mês
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