
Número 76 - DE 11 A 17 DE ABRIL DE 2011 

 
NOVIDADE NO PORTAL 

Os aniversariantes do mês estão na primeira página do Portal da AEAMESP. 
Você ainda não viu? 

 
17ª SEMANA DE TECNOLOGIA - I 

Inscrições de trabalhos candidatos a apresentação na 17ª Semana de 
Tecnologia Metroferroviária devem ser feitas até 15 de maio 

 
17ª SEMANA DE TECNOLOGIA - II 

Conheça a peça promocional que revela a identidade visual e o tema central 
da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 

 
ESPORTE 

Segunda etapa do 10º Desafio de Kart está programada para a última quarta-
feira do mês, 27 de abril  

 
UITP 

Congresso e exposição da União Internacional deTransportes Pùblicos 
prosseguirão até quinta (14), em Dubai  

 
SIMPÓSIO INTERNACIONAL 

São Paulo receberá em 19 de maio o Simpósio Internacional Exelência em 
Produção 

 
APOSENTADOS 

Nesta quinta, 14 de abril, às 18h, na AEAMESP, nova reunião sobre processo 
judicial por revisão de aposentadoria  

NOVIDADE NO PORTAL 

Os aniversariantes do mês estão na primeira página do Portal da 

AEAMESP. Você ainda não viu? 

O mês de abril começou com uma novidade no Portal da AEAMESP. Na primeira página, 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 há um ou mais aniversariantes no dia em que a lista é 
consultada, seu nome aparece em destaque.  

Veja a lista de aniversariantes do mês no Portal da AEAMESP 
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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA - I 

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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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA - II 

Conheça a peça promocional que revela a identidade visual e o tema 

central da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 

Foi definida no final da semana passada a peça promocional que apresenta a identidade visual da 
17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, evento da AEAMESP, a ser realizado de 13 a 16 de 
setembro de 2011, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à Metroferr 
2011. A organização e comercialização está a cargo da Marcelo Fontana Promoções & Eventos. O 

Brasil e os sistemas sobre trilhos. Com formato retangular, em disposição horizontal, a peça 
promocional tem como elemento gráfico dominante um mapa do Brasil, na cor verde, em relevo, sobre um globo 
azul. Duas figuras humanas estilizadas - que figuram também no selo da 17ª Semana - emergem do meio do 
mapa. O mapa é cortado por três sistemas sobre trilhos, de diferentes tecnologias, simbolizando alternativas que 
vão surgindo no segmento. Edifícios despontam ao fundo, sublinhando a ideia do transporte sobre trilhos como um 
fator especialmente importante para o ambiente urbano. A imagem reforça e enriquece a frase que sintetiza o tema 
central dos debates: “O futuro está nos trilhos. O caminho para o desenvolvimento!”  

Clique a veja a nova peça promocional da 
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ESPORTE 

Segunda etapa do 10º Desafio de Kart está programada para a última 

quarta-feira do mês, 27 de abril  

Está programada para o dia 27 de abril de 2011, quarta-feira, no Kartódromo de Interlagos, a 
segunda etapa do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. Será disputada uma bateria de 
25 minutos, considerando cinco minutos de tomada de tempo (para reconhecimento da pista) e 20 
minutos de corrida. Preço. O custo por piloto, para cada uma de suas corridas, já incluído o uso 
completo de indumentária (macacão, luvas, balaclava e capacete) é de R$85,00. “A AEAMESP 
fornecerá bônus a todos os associados e dependentes que participarem desta segunda etapa”, 

informou o diretor adjunto de Esportes, Valter Belapetravicius. Interlagos.: A disputa acontecerá no Kartódromo de 
Interlagos, localizado na Rua Jacinto Júlio, rua Jacinto Júlio s/n , com acesso pelo Portão 9 do Autódromo – 
www.premiuminterlagos.com.br, telefone (11)5666-8072. Confirmação e antecedência. A coordenação solicita 
que os interessados confirmem a presença, pois as vagas são limitadas, e cheguem com 30 minutos de 
antecedência em relação ao início da prova.Contatos com o diretor adjunto. Os telefones para contato com o 
diretor adjunto Valter Belapetravicius são (11)5084-6291 ou (11)8266-1541 (celular) 
 
PRIMEIRA ETAPA 
 
A primeira etapa do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP aconteceu no dia 30 de março de 2011, 
também no Kartódromo de Interlagos. “Participaram 21 pilotos, que não se intimidaram com o mau tempo e foram 
para a pista molhada e super escorregadia. A surpresa agradável foi a coragem das três garotas que participaram: 
Bárbara Coutinho, Simone e Marina, filha do colega Carlos Raul. A Marina marcou a pole-position e terminou a 
prova em terceiro lugar”, disse o diretor adjunto. Classificação da primeira etapa. A classificação final da primeira 
etapa foi a seguinte: 1º ) Carlos Raul; 2º) Sérgio D´Agostinho; 3º) Marina; 4º) Bruno e 5º) Valter Belapetravicius. O 
grid de largada na segunda etapa será invertido em relação esse resultado da primeira etapa.  

Visite o site do local da corrida 
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UITP 

Congresso e exposição da União Internacional deTransportes Pùblicos 

prosseguirão até quinta (14), em Dubai  

Prosseguirão até esta quinta-feira, 14 de abril de 2011, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o 
59° Congresso da União Internacional de Transportes Públicos (UITP) e a Exposição ‘Mobility & City 

Transport’. Temas relacionados com o transporte urbano sobre trilhos compõem parte significativa do 
programa do programa. Acesse o link e veja matéria publicada no Informativo AEAMESP sobre os 

acontecimentos que envolvem temas e representantes brasileiros nesses dois eventos. 

Veja no Informativo AEAMESP matéria sobre o 59° Congresso da UITP e a Mobility & City Transport’ 

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

Acesse para outras informações e inscrições 
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APOSENTADOS 

Nesta quinta, 14 de abril, 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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