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ESPORTE 

O 10º Desafio de Kart entre Amigos, da AEAMESP, terá sua primeira etapa 
nesta quarta-feira, em Interlgos 

 
17ª SEMANA DE TECNOLOGIA  

Grade horária da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária será ampliada de 
36 para 44 apresentações 

 
TREM DE ALTA VELOCIDADE 

Em parceria com a Abifer, Clube de Engenharia do Rio de Janeiro discutirá o 
TAV. Será na manhã da sexta-feira, 1° de abril 

 
TRENS DE VELOCIDADE MODERADA 

Nesta quinta (31), novo encontro do Ciclo de Palestras sobre Tecnologias de 
Veículos de Velocidade Moderada sobre Trilhos 

 
APOSENTADOS 

Nova reunião sobre processo judicial por revisão de aposentadoria será em 14 
de abril, às 18h, na sede da AEAMESP  

 
REDE METROFERROVIÁRIA - I 

Nesta segunda-feira (28), começa a operar a estação Butantã, da Linha 4 - 
Amarela do Metrô-SP  

 
REDE METROFERROVIÁRIA - II 

CPTM recebeu cinco novos trens para Linha 8 - Diamante e reinaugurou a 
estação Carapicuíba, reformada  

 
PRESENÇA AEAMESP 

Ministro Mário Negromonte, das Cidades, recebe em mãos exemplar do 
Anuário Metroferroviário, publicação da AEAMESP e Editora OTM  

 
PALESTRA TÉCNICA 

Acesse a apresentação 'Comunicações móveis metroferroviárias', feita na 
AEAMESP pelo engenheiro Sérgio Guedelha Coutinho em 15 de março 

 EVENTO TÉCNICO 

Na próxima semana, São Paulo recebe a Brazil Road Summit 2011 

 
EVENTOS TÉCNICOS 

AEAMESP apóia Encontro Técnico da Aesabesp e Feira Nacional do 
Saneamento e Meio Ambiente. Eventos serão no início de agosto. 

ESPORTE 

O 10º Desafio de Kart entre Amigos, da AEAMESP, terá sua primeira 

etapa nesta quarta-feira, em Interlgos 

Nesta quarta-feira, 30 de março de 2011, a partir das 21h, será desenvolvida a primeira etapa do 10º 

Desafio de Kart entre Amigos, promovido pela Diretoria Adjunta de Esportes, vinculada à Vice-
Presidência de Assuntos Associativos da AEAMESP. Interlagos. A disputa acontecerá no 
Kartódromo de Interlagos, localizado na Rua Jacinto Júlio, s/n, com acesso pelo Portão 09.Valor O 
custo por participante é de R$85,00. Os interessados devem procurar o diretor adjunto de Esportes, 

Valter Belapretravicius ou o vice-presidente de Assuntos Associativos, Carlos Rossi, ambos pelo telefone (11) 
5084-6291.  

Visite o site do local da corrida 
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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA  

Grade horária da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária será 

ampliada de 36 para 44 apresentações 

A 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária terá nova formatação da grade horária, que será 
ampliada de 36 para 44 apresentações, abrindo oportunidade para que mais profissionais e 
empresas mostrem os seus trabalhos. Em setembro A 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 
será realizada de 13 a 16 de setembro de 2011, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São 
Paulo, paralelamente à exposição de produtos e serviços Metroferr 2011. Preparativos. Durante as 

últimas semanas, vêm sendo realizadas reuniões preparatórias para definir o tema prinicipal do encontro, reunir 
sugestões de temas a serem debatidos nas sessões técnicas, e planejar a chamada para as inscrições e a seleção 
dos trabalhos técnicos.  
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TREM DE ALTA VELOCIDADE 

Em parceria com a Abifer, Clube de Engenharia do Rio de Janeiro 

discutirá o TAV. Será na manhã da sexta-feira, 1° de abril 

Nesta sexta-feira, 1° de abril de 2011, das 9h30 às 12h30, o Clube de Engenharia e a 
Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer) promoverão no Rio de Janeiro o Fórum 

de Ferrovias – Ciclo de Debates sobre os Projetos Ferroviários em Desenvolvimento no 

Brasil, focalizando o Trem de Alta Velocidade (TAV). Com entrada franca, o evento será 
desenvolvidos nas dependências do Clube de Engenharia (Avenida Rio Branco, 124, 20° 

andar, Centro, Rio de Janeiro). Participação. O Fórum contará com a presença do diretor-geral da ANTT, 
Bernardo Figueiredo; do superintendente de Estruturação de Projetos do BNDES, Henrique Amarante Pinto; do 
consultor legislativo do Senado Federal, Marcos José Mendes; e do ex-secretário executivo do Ministério dos 
Transportes, Wando Pereira Borges. O presidente da Abifer, Vicente Abate, também participará. Inscrições podem 
ser feitas através do e-mail presidencia@clubedeengenharia.org.br.  
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TRENS DE VELOCIDADE MODERADA 

Nesta quinta (31), novo encontro do Ciclo de Palestras sobre 

Tecnologias de Veículos de Velocidade Moderada sobre Trilhos 

Na próxima quinta-feira, 31 de março de 2011, o Ministério dos Transportes, por intermédio da 
Secretaria de Política Nacional de Transportes, Departamento de Relações Institucionais, e com o 
apoio da Associação Nacional da Indústria Ferroviárias (Abifer), promoverá a segunda rodada do 
Ciclo de Palestras sobre Tecnologias de Veículos de Velocidade Moderada sobre Trilhos. 
Empresas concorrentes. O encontro será no auditório do Ministério das Comunicações (Bloco 

‘R’ da Esplanada dos Ministérios, em Brasília) e a abertura está prevista para as 8h30, com a participação do 
secretário de Política Nacional de Transportes, Marcelo Perrupato, e do diretor do Departamento de Relações 
Institucionais, Afonso Carneiro Filho. Em seguida, haverá sessões sucessivas até às 18h30, com espaços para 
apresentações da Alstom (França), Bombardier (Canadá), CAF (Espanha), Hitachi (Japão), Rotem (Coréia do Sul), 
Siemens (Alemanha) e Talgo (Espanha). Tecnologias em foco As exposições serão sobre Veículos Leves sobre 
Trilhos (VLTs), Trens-Unidade Elétricos (TUEs), Trens-Unidade Diesel (TUD), Trens Pendulares (Tilting Train), 
além de outros modelos utilizados no transporte ferroviário de passageiros intermunicipais, com velocidade de até 
200 quilômetros por hora. Haverá ainda apresentações sobre tecnologia de sistemas monotrilhos e sobre eixos 
ferroviários telescópicos, que permitem a mudança de bitola sem a troca de truques. Segundo os organizadores, 
no tempo previsto para os debates, haverá oportunidade para perguntas de cunho tecnológico e comercial aos 
fabricantes. Para informações e inscrições. Informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone (61)2029-
7478.  

Veja notícia publicada no portal do Ministério dos Transportes sobre a primeira reunião, recentemente 

realizada 
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APOSENTADOS 

Nova reunião sobre processo judicial por revisão de aposentadoria será 

em 14 de abril, às 18h, na sede da AEAMESP  

Está marcada para o dia 14 de abril de 2011, quinta-feira, às 18h, na sede da AEAMESP (Rua do 
Paraíso, 67, 2º andar, São Paulo – Telefone 11-3287-4565) a próxima reunião de aposentados 
associados interessados em entrar na justiça para revisão do valor de suas aposentadorias com base 
em recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF): o Recurso Extraordinário Nº 56.354, cujo 
acórdão foi publicado em 15 de fevereiro de 2011. Em março, 19 aposentados já entraram na 

Justiça. Em março, com organização da Diretoria Adjunta de Aposentados da AEAMESP, 19 aposentados, 
organizados em dois grupos, ingressaram com ações visando à revisão das aposentadorias. Eles constituíram os 
advogados especializados José Carlos Gastaldo e Antônio Manoel Leite Direito à revisão. Enquanto na ativa, 
esses aposentados recolheram sobre valores muito elevados, mas, ao se aposentarem, tiveram seus benefícios 
limitado a um teto legalmente estabelecido pelo INSS. Em 1998 e em 2003, por meio de emendas constitucionais, 
o teto para pagamento dos aposentados foi ampliado, mas quem já estava aposentado, continuou recebendo pelo 
teto anterior. Ao julgar a questão, o STF decidiu que os aposentados no período considerado deverão ter os 
valores da aposentadoria revisados e terão direito aos atrasados. 
 
POR QUE ENTRAR NA JUSTIÇA 
 
Nas reuniões sobre o tema, o advogado Antônio Manoel Leite tem recomendado aos aposentados que entrem na 
justiça para garantir integralmente seus direitos. Ele informou que o INSS divulgou que todos poderiam ficar 
esperando, porque o próprio órgão faria os cálculos e efetuaria os pagamento, inclusive dos atrasados. Mas alertou 
que, no início de março, os jornais informaram que, em razão do corte de R$ 50 bilhões que o governo fez no 
orçamento para 2011, o INSS não mais faria o acerto a partir deste ano. E também não deu um novo prazo para 
proceder à correção. Receber tudo e de uma só vez. O advogado acrescentou ser preferível entrar na justiça, 
porque, quando o INSS se dispõe a pagar, faz os seus próprios cálculos e geralmente não coloca a correção 
monetária. Além disso, paga em 50, 70 ou mais vezes, enquanto se o interessado entrar na justiça, receberá de 
uma só vez, com o valor correto, incluindo correção monetária e juros. Grupos já constituídos.. Por orientação 
dos advogados, estão sendo constituídos grupos de até dez aposentados para ingressarem com as ações. Após 
uma reunião em 17 de março de 2011, foram compostos dois grupos com ações iniciadas imediatamente. O custo 
inicial será de R$50,00 por aposentado e, uma vez concluída a ação, os advogados receberão seus honorários 
com base no valor da causa. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 
Para formalizar a participação ou obter informações mais detalhadas, os interessados devem comparecer à 
próxima reunião com quatro documentos: 1) Carta de concessão da aposentadoria; 2) O Cadastro de Pessoa 
Física (CPF); 3) Cédula de Identidade, e 4) Comprovante de residência. Outras reuniões sobre o tema serão 
agendadas futuramente e tanto o Informativo AEAMESP (www.aeamesp.org.br) como o Boletim AEAMESP 
(enviado por e-mail aos associados) acompanharão os desdobramentos do assunto. 

Clique e acesse o ambiente do Dataprev que permite aos beneficiários consultar e copiar a Carta de 

Concessão e a Memória de Cáculo do Benefício 
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REDE METROFERROVIÁRIA - I 

Nesta segunda-feira (28), começa a operar a estação Butantã, da Linha 

4 - Amarela do Metrô-SP  

Nesta segunda-feira, 28 de março de 2011, começa a operar a estação Butantã, da linha 4 - 
Amarela do Metrô-SP. Situada na Avenida Vital Brasil, zona oeste da cidade, a estação 
Butantão estará aberta ao público das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira – mesmo horário 

de funcionamento das estações Paulista e Faria Lima, inauguradas em 2010. Novas inaugurações. O jornal O 

Estado de S. Paulo informou na sexta-feira da semana passada, dia 25, que, após entregar a estação Butantã, o 
governo estadual pretende inaugurar até a primeira quinzena de maio a outra estação da Linha 4-Amarela prevista 
para este semestre: a Pinheiros. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos acredita que até junho as quatro 
estações da Linha 4 - Amarela funcionem em horário integral, das 4h40 à 0h15, de segunda a sexta-feira.  

Veja notícia sobre a estação Butantã publicada no portal do Metrô-SP 

Veja matéria publicada sobre horário de funcionamento da Linha 4 - Amarela, publicada pelo portal do 

jornal O Estado de S. Paulo 
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REDE METROFERROVIÁRIA - II 

CPTM recebeu cinco novos trens para Linha 8 - Diamante e reinaugurou 

a estação Carapicuíba, reformada  

Em solenidade no dia 24 de março de 2011, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, e o secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Jurandir Fernandes, 
entregaram cinco novos trens, os quais passaram a integrar a rota da linha 8 – Diamante da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Características. Os novos trens foram fabricados pela CAF 
e contam com ar-condicionado, câmeras de vigilância, sistema de informação audiovisual (com monitores de vídeo 
e displays) e itens de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Estação Carapicuíba. 
A estação Carapicuíba, que passou por uma reforma, também foi inaugurada em 24 de março. A unidade conta 
com elevadores, escadas rolantes, bilheterias blindadas, bicicletário e displays digitais foram instalados para 
melhorar as condições de atendimento e acessibilidade aos usuários.Revitalização. As seis linhas da CPTM 
passam por um processo de revitalização, com a aquisição de novos trens, modernização de estações e melhora 
em toda infraestrutura. Aproximadamente R$ 600 milhões estão sendo investidos na Linha 8 - Diamante. 

Veja matéria publicada no portal da CPTM 
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PRESENÇA AEAMESP 

Ministro Mário Negromonte, das Cidades, recebe em mãos exemplar do 

Anuário Metroferroviário, publicação da AEAMESP e Editora OTM  

Na quinta-feira da semana passada, 24 de março de 2011, em Brasília, durante a realização de 
reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte e Trânsito, o 
ministro Mário Negromonte, das Cidades, recebeu em mãos um exemplar do Anuário 

Metroferroviário 2010 publicação produzida em parceria pela AEAMESP e pela OTM Editora. A 
entrega foi feita pelo editor da publicação, o jornalista Alexandre Asqiuini, a pedido do presidente 
da AEAMESP, José Geraldo Baião.  

Início 

PALESTRA TÉCNICA 

Acesse a apresentação 'Comunicações móveis metroferroviárias', feita 

na AEAMESP pelo engenheiro Sérgio Guedelha Coutinho em 15 de março 

Está disponível no Portal da AEAMESP a apresentação feita em 15 de março de 2011, na sede da 
Associação, pelo engenheiro e consultor Sérgio Guedelha Coutinho, intitulada Comunicações móveis 

metroferroviárias. Durante aquela reunião, o especialista abordou os tópicos Importância do 

transporte metroferroviário para o Brasil, Status atual das comunicações móveis metroferroviárias no 

Brasil, Utilização do Espectro de Frequências, Novas demandas e Oportunidades e alternativas para 

o futuro.  

Clique aqui para ter acesso à apresentação 
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EVENTO TÉCNICO 

Na próxima semana, São Paulo recebe a Brazil Road Summit 2011 

Na próxima semana, entre os dias 4 e 6 de abril, sempre das 13h às 20h, a cidade de São Paulo 
receberá a Brazil Road Summit 2011. O evento será realizado no Expo Center Norte – Centro de 
Exposições e Convenções, localizado na Avenida Otto Baumgart, 1000, no bairro de Vila Guilherme, 
na capital paulista.>b>Informações.Para outras informações, acesse o link ao final desta nota.  

http://brazilroadexpo.com.br/ 
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EVENTOS TÉCNICOS 

AEAMESP apóia Encontro Técnico da Aesabesp e Feira Nacional do 

Saneamento e Meio Ambiente. Eventos serão no início de agosto. 

Ao lado de 17 outras organizações de âmbito nacional, a AEAMESP apóia a realização do XXII 

Encontro Aesabesp e da XXII Feira Nacional do Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), eventos 
promovidos pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (Aesabesp) e que acontecerão 
simultaneamente no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, em São Paulo, de 1 a 3 de agosto de 

2011. Mudanças. Considerados os maiores eventos técnico-mercadológicos em saneamento ambiental da 
América Latina, o Encontro Técnico e a Fenasan terão mudanças e inovações em 2011. Além de a feira passar 
para o Pavilhão Branco, 50% maior que o Amarelo, usado até o ano passado, está prevista alteração significativa 
quanto à estrutura do congresso técnico, com um número maior de mesas-redondas: serão 12 em vez de cinco; e, 
para que haja uma dinâmica de debates mais ágil, haverá somente dois debatedores por mesa, com a perspectiva 
de apresentarem pontos de vista divergentes, e um coordenador para cada debate. Minimizar impactos 

ambientais. Na edição de 2011, ainda serão mais reforçadas e estimuladas práticas visando minimizar o impacto 
ambiental dos eventos, como incentivo ao transporte coletivo, recomendação de utilização de materiais 
sustentáveis nas montagens de estandes e diminuição da distribuição de materiais impressos dos expositores e 
investidores. Também se recomendará redução do uso de energia, o consumo água de maneira racional, 
destinação dos resíduos gerados em estandes aos espaços apropriados para a reciclagem, e o não fornecimento 
de matérias descartáveis, como copo, talheres, pratos e demais recipientes. 

Veja outras informações sobre Encontro Técnico da Aesabesp e Feira Nacional do Saneamento e Meio 

Ambiente. 
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