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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Em solenidade em Brasíia, no dia 8 de junho, AEAMESP tomará posse no 
Conselho Nacional das Cidades 

 
17ª SEMANA DE TECNOLOGIA  

Prevista para 13 de junho a divulgação da relação dos trabalhos aceitos para 
apresentação na 17ª Semana  

 
ESTUDO TÉCNICO AEAMESP 

Estudo da AEAMESP mostra por que é preciso haver investimentos 
permanentes no setor metroferroviário 

 
DIA DOS NAMORADOS 

Adesão ao jantar dançante para comemorar o Dia dos Namorados deve ser 
feita até esta quarta-feira, dia 8 de junho 

 
APOSENTADOS 

Quem entrou na Justiça por revisão da aposentadoria deve procurar 
diretamente os advogados para informações sobre o caso 

 
ESPORTE 

Dia 29 de junho, acontecerá a quarta etapa do 10º Desafio de Kart. Prova será 
no Kartódromo de Interlagos  

 
SETOR METROFERROVIÁRIO 

A 81ª Reunião da Comissão Metroferroviária da ANTP está convocada para o 
dia 8 de junho, no Rio de Janeiro 

 ANIVERSARIANTES 

Está no ar a lista de aniversariantes de junho. Confira. 

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Em solenidade em Brasíia, no dia 8 de junho, AEAMESP tomará posse no 

Conselho Nacional das Cidades 

Nesta semana, representada por seu presidente, o engenheiro José Geraldo Baião, a 
AEAMESP tomará posse na 4ª Gestão do Conselho Nacional das Cidades para o triênio 
2011/2013, no segmento das Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa e Conselhos 
de Classe, e também tomará posse como titular no Comitê Técnico Nacional de Mobilidade 
Urbana, que é uma instância preparatória dos debates no Conselho Nacional. A eleição da 
AEAMESP para esses postos aconteceu em junho de 2010, durante a 4ª Conferência das 

Cidades. Mobilidade nos grandes centros. Baião tem reiterado que esse novo espaço conquistado pela 
AEAMESP será consignado à defesa de propostas de solução para os problemas de mobilidade nos grandes 
centros urbanos, incluindo a maior participação do governo federal nos investimentos em transporte público 
coletivo, principalmente no segmento sobre trilhos. Posse será em 8 de junho. O ato de posse do Conselho 
Nacional das Cidades acontecerá no Auditório do Anexo I do Palácio do Planalto, na manhã da quarta-feira, 8 de 
junho de 2011, o primeiro dia da 29ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, encontro que se estenderá a 
sexta-feira, 10 de junho. A solenidade terá pronunciamentos do ministro Mário Negromonte, das Cidades, 
presidente do Conselho das Cidades, e de Gilberto Carvalho, ministro-chefe da secretaria Geral da Presidência da 
República e que também é membro do Conselho. Tema de conjuntura. Na tarde desse primeiro dia, será 
desenvolvida exposição sobre o tema de conjuntura, focalizando o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano 
e o Plano Plurianual (PPA) - 2011-2013. Das 17 às 19h, haverá, em dependência do Ministério das Cidades, uma 
reunião dos diferentes segmentos representados no Conselho das Cidades. Debates nos Comitês Técnicos. As 
atividades dos dois últimos dias estão previstas para acontecer no Ministério das Cidades. Para a manhã da 
quinta-feira, 9 de junho, está programada inicialmente uma apresentação a respeito do Plano Plurianual (PPA) - 
2011-2013. No restante da manhã, no período da tarde e no início da noite, ocorrerão as reuniões dos Comitês 
Técnicos, com os seguintes itens: 1) Agenda estratégica, tendo como base as Resoluções da 4ª Conferência das 

Cidades; 2) Balanço das Resoluções do Conselho das Cidades; 3) Programas e orçamentos. Deliberações. Na 
manhã de 10 de junho, serão apresentadas e debatidas as propostas elaboradas pelos Comitês Técnicos, 
reunidos no dia anterior. No período da tarde haverá deliberações a respeito de novas resoluções do Conselho. 
 
ENTIDADES 
 
Integrarão o Conselho Nacional das Cidades nesta 4ª Gestão as seguinte organizações: Associação Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP), Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura e Urbanismo (ABEA), Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), Associação Brasileiras de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) e Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA); 
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP), Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos 
da Caixa (ANEAC), Associação Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE), Instituto Brasileiro de Avaliação 
e Perícia em Engenharia (IBAPE), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 
Regional (ANPUR), e Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI). 
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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA  

Prevista para 13 de junho a divulgação da relação dos trabalhos aceitos 

para apresentação na 17ª Semana  

Está prevista para a segunda-feira da próxima semana, dia 13 de junho de 2011, a divulgação da 
relação dos trabalhos aceitos para apresentação na 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. O 
prazo de inscrição encerrou-se na segunda-feira da semana passada, dia 30 de maio. >b>Em 
setembro. A 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária será desenvolvida no período 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. 
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ESTUDO TÉCNICO AEAMESP 

Estudo da AEAMESP mostra por que é preciso haver investimentos 

permanentes no setor metroferroviário 

Por meio de seu portal na Internet, a AEAMESP está disponibilizando aos interessados o estudo 
técnico intitulado Evolução e Tendências na Implantação e Financiamento dos Sistemas de 

Transporte Público Sobre, encomendado pela própria AEAMESP e realizado pelos consultores 
Bernardo Guatimosim Alvim, Karin van de Bilt e Georges Bianco Darido. Investimentos 

permanentes no setor metroferroviário.Exposto em suas linhas essenciais durante a 16ª 

Semana de Tecnologia Metroferroviária, em setembro de 2010 e agora apresentados em sua 
forma gráfica defintiva, o documento dá base a ações da AEAMESP no sentido de fomentar 

permanentemente investimentos no setor. 
 
QUESTÃO CENTRAL 
 
A questão central da publicação é a seguinte: os sistemas de transporte sobre trilhos nos principais centros 
urbanos são estratégicos para assegurar a continuidade do desenvolvimento brasileiro, uma vez que a eficiência 
das cidades – que depende da mobilidade de pessoas e bens – é crucial para a competitividade internacional do 
País. E se têm essa importância toda, quem deve financiá-los? Países líderes investem mais em sistemas 

estruturantes. O estudo revela que grandes países com os quais o Brasil concorre no cenário global por um 
espaço de liderança no Século 21 – China, Índia e Estados Unidos – têm investimentos em infraestrutura maiores 
do que os nossos, principalmente em sistemas estruturantes sobre trilhos, e que buscam organizar o transporte, a 
mobilidade e a acessibilidade em suas principais cidades. Naquelas nações, tais sistemas recebem recursos 
significativos do poder central, como parte de uma estratégia nacional para ampliar a competitividade das 
metrópoles e, conseqüentemente, do país como um todo.Trilhos e competitividade. O presidente da AEAMESP, 
engenheiro José Geraldo Baião, salienta que o estudo comprova que a competitividade das metrópoles está 
diretamente associada à eficiência dos seus sistemas metroferroviários. “Constata-se, assim, um novo paradigma: 
o custeio da implantação dos sistemas metroferroviários é também questão nacional, e não apenas regional e 
local, como de fato tem acontecido até o momento no Brasil”, afirmou.Interesse crescente. Os investimentos na 
rede de transporte público sobre trilhos têm atraído crescente interesse em todo o mundo devido a razões que 
abrangem desde o encarecimento do transporte individual com a alta nos preços de combustível nos países de 
economia avançada, até a expansão deliberada da rede de transporte público como medida anticíclica. Além disto, 
esses investimentos constam obrigatoriamente do elenco de medidas para mitigação dos problemas ambientais 
decorrentes dos crescentes congestionamentos. 
 
PROPOSTAS DA AEAMESP 
 
O texto traz propostas da AEAMESP para o transporte público coletivo urbano no Brasil, como a constituição de 
um fundo federal específico, com recursos permanentes de diferentes fontes, a redução do ‘spread’ nos 
financiamentos dos bancos de fomento nacionais para implantação, recuperação ou modernização de redes 
estruturantes de transporte público urbano. O documento sublinha a necessidade de se encontrar formas de 
promover a captura e o investimento no próprio setor de ganhos monetizáveis – como a mais valia imobiliária – 
trazidos pela implantação destes sistemas. E mais: a criação de um programa federal para projetos estruturantes 
de transportes públicos e a incorporação da obrigatoriedade de um projeto alternativo independente, além daquele 
apresentado pelo promotor, toda vez que houver recursos federais a serem investidos. 

Veja arquivo PDF com a íntegra do documento 

Veja em tela a apresentação do documento 
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DIA DOS NAMORADOS 

Adesão ao jantar dançante para comemorar o Dia dos Namorados deve 

ser feita até esta quarta-feira, dia 8 de junho 

A AEAMESP está organizando, mediante adesão, a reserva de mesas para a comemoração do Dia 
dos Namorados, em 10 de junho de 2011, sexta-feira, a partir das 21 horas. É uma iniciativa aberta 
aos associados da AEAMESP, seus familiares e amigos. Local. A comemoração acontecerá no 
restaurante Bambu – conhecido como A Casa Namorada da Cidade –, localizado na Avenida Moreira 
Guimarães, 299 (ao lado do clube Sírio da Avenida Indianópolis), em São Paulo. Jantar Dançante. O 

restaurante oferece até as 4h da manhã música ao vivo e um cardápio com ‘cocktails’, ‘couvert’, seis tipos de 
sugestões, sobremesa e bebidas de mesa – cerveja, refrigerantes, água mineral e sucos de frutas. Valor por 

pessoa. O custo por pessoa é de R$100,00, ou ‘couvert artístico’ de R$ 28,00 e consumação por pessoa; o 
estacionamento, não incluso, custa R$13,00. Por se tratar de um cardápio promocional, o pagamento não poderá 

ser feito via cartão de crédito; os valores deverão ser pagos diretamente ao restaurante. 
 
Inscrições. As inscrições para formação do Grupo AEAMESP, tendo em vista a reserva do local, deve ser feita na 
secretaria da AEAMESP, até o dia 8 de junho 2011, com Débora ou Aretuza, pelo telefone (11)3284-0041, ou pelo 
e-mail eventos@aeamesp.org.br. 

Acesse o portal do restaurante Bambu 
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APOSENTADOS 

Quem entrou na Justiça por revisão da aposentadoria deve procurar 

diretamente os advogados para informações sobre o caso 

Os aposentados entre 1988 e 2003 que atenderam ao alerta feito pela AEAMESP e decidiram entrar 
na justiça por revisão do teto da aposentadoria pelo INSS, a partir de agora, deverão obter 
informações sobre seus respectivos processos por meio de contato direto com os advogados que 
cuidam do caso: José Carlos Castaldo e Antônio Manoel Leite. As informações deverão ser 
solicitadas pelo e-mail jcastaldo@uol.com.br. 

 
O CASO 
 
A revisão da aposentadoria se tornou um direito pacífico depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) publicou 
em 15 de fevereiro de 2011 o acórdão do Recurso Extraordinário No 56.354 sobre o tema. A situação. 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. Alerta e mobilização. Por meio 
da Diretoria Adjunta de Aposentados, ligada à Vice-Presidência de Assuntos Associativos, a AEAMESP promoveu 
em março e abril reuniões de esclarecimento sobre o tema, com a participação dos advogados que agora estão 
cuidando do caso. Recomendação. Nas reuniões, o advogado Antônio Manoel Leite recomendou aos 
aposentados que entrassem na justiça par garantir integralmente seu direito. Ele informou que quando o assunto 
foi definido pelo STF, o INSS divulgou que todos poderiam ficar esperando, porque o próprio órgão faria os 
cálculos e efetuaria os pagamento, inclusive dos atrasados. Porém, 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. Segundo o advogado, é 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. 
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ESPORTE 

Dia 29 de junho, acontecerá a quarta etapa do 10º Desafio de Kart. 

Prova será no Kartódromo de Interlagos  

A quarta etapa do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está marcada para a última 
quarta-feira do mês, dia 29 de junho de 2011, às 21hs. A disputa acontecerá no Kartódromo de 
Interlagos, localizado na 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) 
 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 
 
CLASSIFICAÇÃO 
 
Com os resultados das três primeiras etapas, a classificação do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP 
está assim: 1º) Valter, 69 pontos; 2º) Marina, 69 pontos; 3º) Sérgio, 66 pontos; 4º) Jorge, 65 pontos; 5º) Cleber, 64 
pontos; 6º) Carlos Raul, 63 pontos; 7º) Bruno, 54 pontos e 8º) Eduardo, 49 pontos. 
 

Visite o portal do local da corrida 
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SETOR METROFERROVIÁRIO 

A 81ª Reunião da Comissão Metroferroviária da ANTP está convocada 

para o dia 8 de junho, no Rio de Janeiro 

A 81ª Reunião da Comissão Metroferroviária da ANTP – organismo do qual a AEAMESP faz parte – 
será realizada no dia 8 de junho de 2011, às 10h, na sede do Metrô Rio (Avenida Presidente Vargas, 
2000, Rio de Janeiro-RJ). A convocação foi anunciada no final da semana passada pelo diretor do 
Metrô Rio e presidente da Comissão Metroferroviária, Joubert Flores. Pauta. Os temas incluídos na 
pauta são: 1) Apresentação dos estudos de externalidades positivas em metodologia desenvolvida 
na Companhia do Metrô-SP – Alberto Epifani; 2) Participação da Comissão no 18º Congresso 

Brasileiro de Transporte e Trânsito, promovido pela ANTP – palestras internacionais confirmadas para salas da 
Comissão: a) Ester Litovsky, da Metrovias, Buenos Aires, Argentina – Planejamento e integração dos transportes 

com o sistema metrô; b) Celso Azevedo, consultor internacional, Paris, França – Gestão de ativos da manutenção; 
c) Sérgio Avelleda, presidente do Metrô-SP e da Associação Latinoamericana de Metrôs e Subterrâneso (Alamys) 
– O desenvolvimento tecnológico e as expansões dos metrôs latinoamericanos e da Península Ibérica; 3) Sugestão 
de temas específicos do setor para serem apresentados no 18º Congresso: Ligações ferroviárias rápidas de média 
distância entre cidades metropolitanas – trem regional; Trem de alta velocidade (TAV), e Externalidades positivas. 
4) Proposta de criação, no âmbito da Comissão Metroferroviária, do GT Comercialização – Metrô-DF; 5) 
Apresentação de proposta de estudo de geração de energia eólica em sistemas metroferroviários.  
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ANIVERSARIANTES 

Está no ar a lista de aniversariantes de junho. Confira. 

Está no ar no Portal da AEAMESP a relação dos associados aniversariantes no mês de junho. 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 houver aniversariantes no 
dia em que a lista é consultada, seus nomes aparecem em destaque. 
 

Veja a relação de aniversariantes de junho 
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