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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

ABIFER declara apoio à 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Inscrições 
já estão abertas no Portal da AEAMESP

ENCONTRO DE FERROVIAS

No III Encontro de Ferrovias ANTF, presidente da AEAMESP falará sobre os 
sistemas urbanos sobre trilhos para transporte de passageiros 

SETOR METROFERROVIÁRIO

O setor metroferroviário terá seis painéis no 18º Congresso da ANTP, em 
outubro próximo, no Rio de Janeiro.

ELEIÇÃO NO METRUS

Encerrada a votação, prosseguirá até 22 de julho o processo eleitoral para 
definição os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Metrus 

ANIVERSARIANTES

Confira no Portal da AEAMESP os aniversariantes do mês julho

APOSENTADOS

Com nova decisão judicial favorável, aposentados devem aguardar para 
decidir se precisarão ir à Justiça por revisão da aposentadoria 

EVENTOS TÉCNICOS

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

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Em agosto, São Paulo terá o Coninfra 2011, novo congresso e feira sobre 
infraestrutura de transporte. Trabalhos de 2010 estão disponíveis

17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

ABIFER declara apoio à 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. 

Inscrições já estão abertas no Portal da AEAMESP

A Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER), declarou apoio à 17ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária, que acontecerá no período de 13 a 16 de setembro de 2011, no Centro 

de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Tradicional. Realizada anualmente pela AEAMESP 

desde 1995, a Semana de Tecnologia, de acordo com a diretoria da ABIFER, tornou-se um 

acontecimento tradicional do setor metroferroviário nacional. “Certamente o evento será uma 

excelente oportunidade para o debate das soluções que o transporte metroferroviário poderá trazer para a melhoria 

da mobilidade e acessibilidade de nossas cidades”, afirmou Vicente Abate, presidente da ABIFER.

INSCRIÇÕES ABERTAS

As inscrições já estão abertas no Portal da AEAMESP. Acesse o link ao final desta notícia com informações sobre 

os valores e indicações para proceder à inscrição.

ENTREGA DOS TRABALHOS EM TRÊS SEMANAS 

Os autores dos trabalhos selecionados para apresentação na 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária deverão 

entregar o texto final até o dia 29 de julho de 2011, a última sexta-feira deste mês. Orientações sobre a formatação 

do texto estão disponíveis no hotsite da 17ª Semana, no Portal da AEAMESP; os nomes dos trabalhos e seus 

respectivos autores também estão publicados.

PROGRAMAÇÃO

Está igualmente disponível no Portal da AEAMESP a programação da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. 

O encontro acontecerá no período de 13 a 16 de setembro de 2011, no Centro de Convenções Frei Caneca, em 

São Paulo, paralelamente à Metroferr 2011, exposição de produtos e serviços metroferroviários, que reúne as 

empresas mais representativas do setor, para mostrar o que há de mais moderno em termos de equipamentos, 

sistemas e serviços na área metroferroviária. A organização e comercialização está a cargo da Marcelo Fontana 

Promoções & Eventos.

PATROCÍNIOS E APOIO

A exemplo das edições anteriores, a 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária conta com o patrocínio da Alstom 

e Invensys Rail e apoio institucional da Abifer (Associação Brasileira da Indústria Ferroviária), AESabesp 

(Associação dos Engenheiros da Sabesp) – AECesp (Associação dos Engenheiros das Companhias Energéticas 

no Estado de São Paulo), AEEFSJ (Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos à Jundiaí), ANTP 

(Associação Nacional de Transportes Públicos), ANPTrilhos (Associação Nacional dos Transportes de Passageiros 

sobre Trilhos), CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), EMTU (Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos), Metrô-SP, STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos), Governo do Estado de São 

Paulo, SEESP (Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo), Simefre (Sindicato Interestadual da Indústria 

de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários), VDI (Associação de Engenheiros Brasil - Alemanha e 

SPConvention. 

Acesse o link com informações e os procedimentos para a inscrição

Início

ENCONTRO DE FERROVIAS

No III Encontro de Ferrovias ANTF, presidente da AEAMESP falará sobre 

os sistemas urbanos sobre trilhos para transporte de passageiros 

Na manhã de 11 de agosto de 2011, o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, 

participará do III Encontro de Ferrovias ANTF, ocasião em que fará uma exposição sobre o tema A 

visão do setor metroferroviário brasileiro. Realização da ANTF. O encontro, que tem por tema geral 

O futuro está nos trilhos e o Brasil vai bem de trem é uma realização da Associação Nacional de 

Transportadores Ferroviários (ANTF) e acontecerá de 10 a 12 de agosto de 2011 no Valer-Centro de 

Excelência em Logística (CEL), em Vitória, Espírito Santo. Programação. Haverá mais de 20 sessões com 

exposições e palestras técnicas, envolvendo a participação de especialistas e autoridades do setor. Um conjunto 

de sessões paralelas possibilitará a apresentação de trabalhos técnicos. O programa prevê ainda cerimônias 

específicas em que a ANTF homenageará o Empresário do Ano e o Jornalista Destaque.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

O setor metroferroviário terá seis painéis no 18º Congresso da ANTP, 

em outubro próximo, no Rio de Janeiro.

A Comissão Metroferroviária da ANTP informa que o setor metroferroviário terá seis sessões 

específicas no 18º Congresso da ANTP, que acontecerá junto com a VII INTRANS – Exposição 

Internacional de Transporte e Trânsito, no período de 18 a 23 de outubro próximo, no Rio de 

Janeiro. A Comissão Metroferroviária poderá também indicar representantes para atuarem nas 

principais conferências do encontro. Sessões. São estas as sessões do Congresso da ANTP 

sob responsabilidade da Comissão: 1) Painel Os Metrôs na Europa e na América Latina –

Alamys , Metrovias Buenos Aires e DAL/UITP, com a participação de Ester Litovsky (Metrovias, Buenos Aires), 

Sérgio Avelleda (presidente da Alamys), Conrado Grava (presidente do CoMET) e Joubert Flores, vice-presidente 

da DAL/UITP. 2) Sessão Temática Comissão Técnica Metroferroviária – Palestra internacional a ser proferida por 

Celso Azevedo, consultor internacional, sobre o tema Gestão de Ativos - Experiência Européia. 3) Painel Trem 

Regional com a participação de Afonso Carneiro, do Ministério dos Transportes; Jurandir Fernandes, secretário de 

Estado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Lars Walther, palestrante Internacional e um representante 

da Indústria cuja indicação ficará a cargo da ABIFER; 4) Painel Perspectivas do transporte ferroviário – TAV com a 

participação de um representante do consórcio vencedor, do secretário de Estado dos Transportes do Rio de 

Janeiro, Júlio Lopes, do secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, do Prefeito de 

São José dos Campos e de um representante da ANTT; 5) Sala Rio Externalidades positivas no setor 

metroferroviário – estudo nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro com a participação de Alberto Epifani do 

Metrô-SP, de um macroeconomista e de representante do COPPE e da USP; 6) Painel Transporte Urbano na 

Macro Metrópole de São Paulo, com a participação de Jurandir Fernandes, secretario de Estado dos Transportes 

Metropolitanos de São Paulo.

Acesse o hotsite do 18º Congresso da ANTP para outras informações
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ELEIÇÃO NO METRUS

Encerrada a votação, prosseguirá até 22 de julho o processo eleitoral 

para definição os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Metrus 

A votação foi encerrada na última sexta-feira, 8 de julho de 2011, mas o processo eleitoral para 

renovar os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Metrus - Instituto de Seguridade Social deverá cumprir 

ainda cinco etapas e será encerrado na sexta-feira da próxima semana, dia 22 de julho. Etapas a 

serem cumpridas. São estas as etapas que ainda restam no processo eleitoral e seus respectivos 

prazos: 1) Apuração do resultado, dias 11 e 12 de julho de 2011; 2) Divulgação do resultado, em 13 

de julho de 2011; 3) Recebimento de recursos, dias 14 e 15 de julho de 2011; 4) Julgamento de 

recursos, dia 18 de julho de 2011; 5)Divulgação do resultado final, dia 22 de julho de 2011. Estas informações 

constam da página eleitoral do Metrus, acessível por meio de link ao final desta notícia.

AEAMESP APOIOU CANDIDATOS

Tendo como foco os interesses de seus associados, a AEAMESP realçou a importância da participação nessa 

eleição e definiu apoio a quatro candidatos associados da AEAMESP: Valdemar Salamondac (para o Conselho 

Deliberativo pelos Participantes Ativos), Udo Carlos, diretor adjunto de Aposentados na AEAMESP (para o 

Conselho Deliberativo pelos Participantes Assistidos), Jinsuke Naiki (para o Conselho Deliberativo pelos 

Participantes Assistidos) e o vice-presidente de Administração e Finanças da AEAMESP, Ayres Rodrigues 

Gonçalves (para o Conselho Fiscal, pelos participantes ativos).

Acesse a página sobre o processo eleitoral no Metrus - Instituto de Seguridade Social

Veja matéria com informações mais detalhadas sobre os candidatos apoiados pela AEAMESP
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ANIVERSARIANTES

Confira no Portal da AEAMESP os aniversariantes do mês julho

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados aniversariantes no mês de julho. 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. 

Veja lista completa dos aniversariantes do mês
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APOSENTADOS

Com nova decisão judicial favorável, aposentados devem aguardar para 

decidir se precisarão ir à Justiça por revisão da aposentadoria 

Após uma nova decisão judicial favorável, um grupo de mais de 50 profissionais aposentados entre 

1988 e 2003, associados da AEAMESP ou não, devem aguardar um pouco mais para definir se 

precisarão mesmo acionar a Justiça para que o INSS proceda à revisão do valor de suas 

aposentadorias e faça o pagamento integral e imediato de valores atrasados, conforme decidiu em 

fevereiro deste ano o Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo informou o diretor adjunto de 

Aposentados da AEAMESP, Udo Carlos Martini Eickemscheidt, a recomendação de aguardar foi feita pelos 

advogados que assessoram os associados da AEAMESP, Jose Carlos Castaldo e Antônio Manoel Leite. Justiça 

manda pagar. Os advogados explicam que em 15 de maio de 2011, acionada pelo Ministério Público Federal, a 

Justiça Federal de São Paulo, por meio de liminar, mandou o INSS reajustar as aposentadorias e pensões e incluir 

os novos valores reajustados em folha de pagamento, bem como a pagar as diferenças atrasadas sem 

parcelamento, no prazo de noventa dias, sob pena de multa 500 mil reais por dia. Avaliação. Os advogados 

avaliam que pelo fato de a liminar estar respaldada por decisão do STF, é muito pouco provável que o INSS 

consiga cassá-la e, assim, deverá fazer o pagamento. Risco de parcelamento dos atrasados. Segundo ainda os 

advogados, quanto às diferenças atrasadas, há ainda o risco de que o INSS se entenda com o Ministério Público 

Federal para um parcelamento, embora o juiz tenha decidido que o pagamento deverá ser feito de um só vez. 

Aguardar. De todo modo, os advogados recomendam que os aposentados aguardem o pagamento dos benefícios 

de setembro para que se possa verificar se a ordem judicial foi integralmente cumprida e, então, tomar a decisão 

adequada. Eles entendem que será precipitado propor ações antes de saber se o INSS cumpriu a ordem judicial 

ou não. Direito pacífico. A revisão das aposentadorias 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. Reuniões na AEAESP. Os aposentados associados, além de 

amigos e conhecidos não associados, tomaram ciência da questão e decidiram constituir os advogados em 

reuniões realizadas na AEAMESP nos meses de março e abril de 2011. Os boletins eletrônicos da AEAMES têm 

trazido informações sobre o tema. Leia a seguir a íntegra do comunicado assinado pelos advogados.

AÇÕES DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PELO TETO

No tocante às ações de revisão de aposentadoria, para aqueles que se aposentaram no período de 1988 a 2003 e 

tiveram os seus benefícios limitados ao teto previdenciário, cumpre-nos levar ao conhecimento dos interessados 

que, conforme tem sido amplamente divulgado pela mídia em geral, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil 

Pública contra o INSS, perante a Justiça Federal de São Paulo, com fundamento na decisão favorável aos 

aposentados sobre essa matéria, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

No dia 15/5/2011, o Juiz Federal responsável pela causa deferiu liminar requerida pelo Ministério Público, 

obrigando o INSS a reajustar as aposentadorias e pensões e incluir os novos valores reajustados em folha de 

pagamento, bem como a pagar as diferenças atrasadas sem parcelamento, no prazo de noventa dias, sob pena de 

multa diária de quinhentos mil reais. Considerando que essa liminar está respaldada por decisão do STF, é muito 

pouco provável que o INSS consiga cassá-la. Assim, tudo leva a crer que o INSS, por falta de alternativa, deverá 

cumprir a liminar, passando a pagar os benefícios reajustados a partir do mês de setembro próximo vindouro.

Quanto às diferenças atrasadas, circulam notícias de que o INSS pretende se entender com o Ministério Público 

Federal, objetivando encontrar forma de quitar o débito de forma parcelada, inobstante a decisão do juiz se refira 

ao pagamento de uma só vez. Diante desse quadro, cumpre-nos comunicar aos aposentados do Metrô que nos 

honraram com a entrega de procurações e demais documentos para a propositura das ações de revisão pelo teto, 

que entendemos ser precipitado propor essas ações agora.

Estamos acompanhando de perto o andamento da mencionada Ação Civil Pública, para adotar a medida judicial 

que entendermos oportuna, no momento certo, para preservação do direito de todos. Por ora, estamos cuidando 

de separar, conferir e preparar a documentação que nos foi encaminhada e obter novos subsídios sobre o assunto, 

inclusive no que se refere ao cálculo dos valores que cada um tem direito. Com o início do pagamento dos 

benefícios reajustados no próximo mês de setembro, como se acredita que ocorrerá, serão desde logo 

identificados os aposentados/pensionistas que fazem jus à revisão pelo teto, facilitando a cobrança das diferenças 

atrasadas de forma individualizada, ou em grupos de dez aposentados, separadamente da Ação Civil Pública em 

questão, caso a forma de pagamento desse passivo pelo INSS por meio da mencionada ação, não se mostre 

satisfatória para os interessados. Solicitamos, assim, a todos aqueles que nos entregaram a documentação para 

ajuizamento da ação que, por ora, aguardem nosso posicionamento final sobre o assunto, que esperamos possa 

ser declinado em breve. José Carlos Castaldo, advogado. Antônio Manoel Leite, advogado.
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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. Informações Informações podem ser obtidas com a Acqua Consultoria, pelo telefone/fax (11)3868-0726 ou 

pelo endereço fenasan@acquacon.com.br. 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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INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Em agosto, São Paulo terá o Coninfra 2011, novo congresso e feira sobre 

infraestrutura de transporte. Trabalhos de 2010 estão disponíveis

A Associação Nacional de Infraestrutura de Transportes (Andit) e a Associação Nacional de 

Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor) promoverão no período de a 10 a 12 de Agosto de 2011, 

no Hotel Bourbon Convention Ibirapuera, em São Paulo, o Coninfra 2011 - 5º Congresso e 5ª

Feira de Infraestrutura de Transportes. Objetivos. Os eventos buscam a inovação da 

infraestrutura em transporte e o progresso por meio do intercâmbio de tecnologias, pesquisas e 

informações, com base em um cenário objetivo, interdisciplinar e multimodal. Outras informações. Informações 

mais detalhadas a respeito dos eventos podem ser acessadas por meio de link ao final desta notícia.

ESTUDOS DISPONÍVEIS

Os trabalhos do Coninfra 2010 estão disponíveis no portal dos organizadores do encontro, em outro link ao final 

desta notícia. Modo trem da RMSP. Um dos estudos disponibilizados tem por título Evolução da utilização do 

modo trem na Região Metropolitana de São Paulo, de autoria de Carlos Paiva Cardoso. 

Veja outras informações sobre o Coninfra 2011

Veja o conjunto dos trabalhos apresentados no Coninfra 2010

Acesse o estudo 'Evolução da utilização do modo trem na Região Metropolitana de São Paulo'

Início

© Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô:stylesheet> 

© Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô
Rua do Paraíso, 67 - 2º andar - Paraíso, São Paulo/SP - CEP: 04103-000 

Tel/Fax: (11) 3284 0041 / aeamesp@aeamesp.org.br
Jornalista responsável: Alexandre Asquini (MTb 28.624)

Visite nosso site

Veja versão OnLine


