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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA  

Inscrições de trabalhos candidatos a apresentação na 17ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária devem ser feitas até 15 de maio 

Encerra-se em 15 de maio de 2011, um domingo, o prazo para inscrição de trabalhos candidatos a 
serem apresentados na 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, 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. Quando da inscrição, o autor deverá apresentar uma síntese do 
seu trabalho. Os outros prazos. O resultado do julgamento dos trabalhos será anunciado em 31 de 

maio de 2011. Os autores que tiverm seus trabalhos selecionados, deverão entregar a versão completa, por 
escrito, até 27 de julho d 2011. No dia 19 de agosto de 2011 deverão ser entregues as apresentações em mídia 
eletrônica. Nova formatação. A 17ª Semana 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.  

Veja o regulamento para inscrição dos trabalhos 
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APOSENTADOS 

Na quinta da próxima semana (14), às 18h, na AEAMESP, nova reunião 

sobre processo judicial por revisão de aposentadoria  

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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UITP 

Com participação de metrôs brasileiros, começará domingo (10) o 59° 

Congresso da União Internacional de Transportes Públicos 

Temas relacionados com o transporte urbano sobre trilhos compõem parte significativa do programa 
do 59° Congresso da União Internacional de Transportes Públicos (UITP) e da Exposição ‘Mobility & 

City Transport’, que se realizarâo em Dubai, nos Emirados Árabes, no período de 10 a 14 de abril de 
2011. Metrôs brasileiros. Duas das 24 sessões do congresso terão exposições feitas por dirigentes 

de metrôs brasileiros. Sérgio Avelleda, que preside o Metrô-SP, fará uma exposição sobre a Linha 4 – Amarela, a 
primeira a empregar o 'driverless' na América do Sul. E Joubert Flores, diretor de Relações Institucionais do Metro-
Rio e vice-presidente da Divisão América Latina da UITP, falará sobre licitações e contratos sem subvenção 
pública. Workshop regional. O workshop regional da América Latina, será coordenado pelo secretário de 
Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes, e terá participação do secretário de 
Transportes do Rio de Janeiro, Julio Lopes, ao lado de dirigentes do setor em Bogotá, Buenos Aires e Guadalajara. 
A ideia é que os palestrantes respondam a duas questões, uma delas sobre como os investimentos em transporte 
público podem auxiliar no desenvolvimento da economia, e a outra sobre como encorajar a classe média 
latinoamericana, com poder de compra crescente, a escolher transporte público para seus deslocamentos. Direção 

da UITP América Latina. Neste 59° Congresso, Dílson Peixoto, que presidia o Grande Recife Consórcio de 
Transporte Metropolitano e atualmente está encarregado de estruturar a Empresa Pernambucana de Transporte 
Intermunicipal (EPTI), assumirá a presidência da Divisão América Latina da UITP, cargo para o qual foi eleito em 
setembro de 2010. Joubert Fortes Flores (Metrô-Rio) será um dos vice-presidentes, ao lado dos também brasileiros 
Lélis Teixeira, da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 
(Fetranspor) e Leonardo Ceragioli (APB Prodata/Brasil). Os demais dirigentes são representantes de sistemas de 
transporte da Colômbia, Uruguai, México e Chile.  

Veja o hotsite do 59° Congresso da União Internacional de Transportes Públicos (UITP) 
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NA IMPRENSA 

URBS informa que Curitiba inscreveu projeto do metrô no Ministério das 

Cidades para obter recursos do PAC-Mobilidade Grandes Cidades 

O portal da URBS informa que o projeto do Metrô de Curitiba foi inscrito no Ministério das 
Cidades em 28 de março de 2011 para obter recursos do PAC-Mobilidade Grandes Cidades. A 
inscrição foi feita seis dias antes do prazo limite. Curitiba pleiteia R$ 2,25 bilhões para a 
implantação da primeira fase da Linha Azul, com 14,2 quilômetros entre a estação CIC-Sul, 
próximo da Ceasa, e a Rua das Flores, no centro da cidade (percorrendo 13 estações). 

Veja a matéria no portal da URBS 
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IMAGENS DA AEAMESP 

Visite a área de fotografias e imagens no Portal da AEAMESP 

O Portal da AEAMESP possui uma área de fotografias e imagens dos eventos da Associação, 
organizados em arquivos que podem ser acessados por meio de um menu específico, disposto na 
própria tela de apresentação. 

Acesse a área de fotografias e imagens no Portal da AEAMESP 
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INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  

AEAMESP apóia Coninfra 2011, evento marcado para a segunda semana 

de agosto  

Ao lado de outras organizações e instituições do setor, a AEAMESP figura entre as apoiadoras do 
Coninfra 2011 – 5º Congresso de Infraestrutura de Transportes e da 5ª Feira de Infraestrutura de 

Transportes, eventos organizados pela Associação Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(Andit) e que acontecerão no Bourbon Convention Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 10 a 
12 de agosto de 2011. O tema geral do encontro este ano é Transportes: Desenvolvimento para o 

Brasil de 2011 a 2014. O encontro tradicionalmente reúne profissionais de todas as áreas de infraestrutura, 
planejamento urbano, engenheiros e arquitetos, pesquisadores, estudantes, profissionais da indústria e outros 
especialistas. 

Veja outra informações sobre o evento 
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EVENTO TÉCNICO 

Até quarta-feira (6), São Paulo recebe a Brazil Road Summit 2011 

Nesta 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. Informações. Para outras informações, acesse o link ao final desta nota.  

Veja outras informações sobre o evento 
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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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SIMPÓSITO INTERNACIONAL 

São Paulo receberá em 19 de maio o Simpósio Internacional Exelência 

em Produção 

A VDI-Brasil - Associação de Engenheiros Brasil- Alemanha apresenta o Simpósio Internacional 

Exelência em Produção, que contará com palestrantes internacionais e nacionais do ramo da alta 
tecnologia, como o automobilístico e fornecedores da cadeia produtiva. A proposta é apresentar 
temas diversos relacionados a inovação tecnológica e as tendências na área de produção. 
Informações. O simpósito acontecerá em 19 de maio de 2011, na Fundação Armando Alvares 

Penteado (FAAP), Centro de Convenções, Prédio 5, na Rua Itatiara, nº 150, Higenópolis, São Paulo-SP. Acesse o 
link abaixo para outras informações e inscrições Horário: das 8:30hs às 16:30hs Investimento: R$ 600,00-
Associados VDI R$ 900,00 - Não Associados 50 % de desconto para estudantes As inscrições deverão ser feitas 
até o dia 16 de maio através do site da VDI. 

Acesse para outras informações e inscrições 
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