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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

Autores dos trabalhos selecionados para a 17ª Semana têm até a próxima 
sexta, 29 de julho, para entregar texto final

ENCONTRO DE FERROVIAS

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

ELEIÇÕES CONFEA/CREA

A começar pelo engenheiro Jomázio Avelar, em 28 de julho, AEAMESP abre 
espaço para candidatos às eleições no sistema CONFEA/CREA e Mútua

ELEIÇÃO NO METRUS

Diretor adjunto da AEAMESP, Udo Carlos Martini Eickenscheidt é eleito para o 
Conselho Deliberativo do Metrus

JANTAR DANÇANTE

Encontram-se à venda os convites para o Jantar Dançante de 21 Anos da 
AEAMESP. O evento será em 14 de outubro, no Buffet Baiuca.

DANÇA DE SALÃO

No dia 2 de agosto começarão as Aulas de Dança de Salão na sede da 
AEAMESP. As inscrições já estão abertas para associados e não associados

EVENTOS TÉCNICOS

Acontecerão na próxima semana o Encontro Técnico da AESabesp e Feira 
Nacional do Saneamento e Meio Ambiente. 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Em três semanas, começará em São Paulo o Coninfra 2011, congresso e feira 
sobre infraestrutura de transporte. Trabalhos de 2010 estão disponíveis

ESPORTE

Com liderança de Marina, o 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP 
será retomado em 24 de agosto

17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

Autores dos trabalhos selecionados para a 17ª Semana têm até a 

próxima sexta, 29 de julho, para entregar texto final

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

Metroferroviária deverão entregar o texto final até a próxima sexta-feira, 29 de julho de 2011. 

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.

INSCRIÇÕES PROSSEGUEM

Prosseguem no Portal da AEAMESP as inscrições para a 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. 

Acesse o link ao final desta notícia com informações sobre os valores e indicações para proceder à inscrição.

PROGRAMAÇÃO

Está 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
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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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ELEIÇÕES CONFEA/CREA

A começar pelo engenheiro Jomázio Avelar, em 28 de julho, AEAMESP 

abre espaço para candidatos às eleições no sistema CONFEA/CREA e 

Mútua

As eleições para presidente do CONFEA e dos CREAS, acontecerão em 8 de novembro de 2011. O 

primeiro edital de convocação deverá ser publicado em 1º de agosto e o prazo para 

desincompatibilização de cargos é 8 de agosto, enquanto que o requerimento de registro da 

candidatura deve ser feito até o dia 16 do mesmo mês. Edital de registro de chapas. A Comissão 

Eleitoral Federal avaliará os recursos e as possíveis impugnações e em 24 de setembro deverá sair 

o edital que registrará as candidaturas registradas e as indeferidas. Eventuais recursos. Após a eleição, será 

possível entrar com recurso no Confea contra o resultado. Depois de análises da Comissão Eleitoral Federal, em 

20 de dezembro será homologado o resultado da eleição. As mesmas datas valem para as eleições dos 

conselheiros federais representantes dos grupos profissionais e dos diretores geral e administrativo da Mútua -
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea.

AMPLA DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de dar ampla divulgação ao processo eleitoral e mais esclarecimentos aos profissionais associados 

da área tecnológica, a AEAMESP irá receber todos os candidatos interessados em apresentar e debater as suas 

propostas para o sistema.Engenheiro Jomázio Avelar. Foi programada para esta quinta-feira, 28 de julho de 

2011, 18h, na sede da AEAMESP (Rua do Paraíso, 67, 2º andar, Paraíso, São Paulo-SP, tel/Fax: (11) 3284 0041, 

aeamesp@aeamesp.org.br) a apresentação do engenheiro Jomázio Avelar, candidato a presidência do CREA-SP.

No portal do CREA-SP estão disponíveis informações sobre o processo eleitoral e os locais de votação
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ELEIÇÃO NO METRUS

Diretor adjunto da AEAMESP, Udo Carlos Martini Eickenscheidt é eleito 

para o Conselho Deliberativo do Metrus

O diretor adjunto de Aposentados da AEAMESP, Udo Carlos Martini Eickenscheidt, foi eleito titular 

para o Conselho Deliberativo do Metrus, categoria Assistido, com 631, a maior votação obtida entre 

todos os concorrentes. Udo foi expressamente apoiado pela AEAMESP durante todo o processo 

eleitoral. Para a suplência do posto a ser exercido por Udo foi eleito Dárcio Ferreira Perez, com 461. 

Outros cargos. Para o Conselho Deliberativo do Metrus, na categoria Ativo, foi eleita titular Vanja 

Maria da Silva Bueno, com 496 votos, e suplente André Tivoli, com 436. Para o Conselho Fiscal, foi 

eleito titular Pedro Augustinelli Filho, com 434 votos, e suplente Liduina Dantas Fernandes Silva, com 413 votos.

Processo. O processo eleitoral, com votos por correio e pela Internet teve os resultados finais divulgados na última 

sexta-feira, 22 de julho de 2011. .

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).

Veja informações mais detalhadas sobre os resultados da eleição no Metrus
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JANTAR DANÇANTE

Encontram-se à venda os convites para o Jantar Dançante de 21 Anos da 

AEAMESP. O evento será em 14 de outubro, no Buffet Baiuca.

Encontram-se à venda os convites para o Jantar Dançante de 21 Anos da AEAMESP, evento que 
acontecerá no dia 14 de outubro de 2011, no Buffet Baiuca (Rua Maranhão, 983, Higienópolis, São 

Paulo-SP). Valores. O preço para os homens é de R$ 100,00, e para as mulheres, de R$ 80,00. Não 

associados pagam R$ 130,00. Parcelamento. O pagamento pode ser efetuado em até três parcelas, 

que vencerão os dias 30 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro próximos. Reservas e aquisições.

As reservas e aquisições devem ser feitas com Débora Camichioli, responsável pela área de Eventos da 

AEAMESP, pelo telefone (11) 3284-0041; pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br, diretamente na secretaria da 

Associação, ou ainda nas áreas, com os representantes da AEAMESP, diretores e conselheiros.
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DANÇA DE SALÃO

No dia 2 de agosto começarão as Aulas de Dança de Salão na sede da 

AEAMESP. As inscrições já estão abertas para associados e não 

associados

Por intermédio da Diretoria Social, a AEAMESP está formando grupos de associados e não 

associados para as Aulas de Dança de Salão em sua sede social. Valores.. Os associados da 

AEAMESP pagarão R$ 40,00 por mês no plano com uma aula por semana e R$ 60,00 por mês no 

plano com duas aulas semanais. Os não associados pagarão R$ 50,00 no plano com uma aula por 

semana e R$ 70,00 por mês no plano com duas aulas semanas. Datas. As Aulas de Dança de Salão

começarão no dia 2 de agosto de 2011, terça-feira, e serão desenvolvidas pelo professor Danilo 

todas as terças e quintas, das 18h 19h30, na sede da a sede da AEAMESP, localizada na Rua do Paraíso, 67, 2º

andar, conjunto 23, Paraíso, São Paulo-SP (próximo à Estação Paraíso do Metrô-SP). Inscrições. As inscrições 

devem ser feitas na Secretaria da AEAMESP, pelo telefone (11) 3284-0041 ou pelo e-mail 
eventos@aeamesp.org.br.
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EVENTOS TÉCNICOS

Acontecerão na próxima semana o Encontro Técnico da AESabesp e 

Feira Nacional do Saneamento e Meio Ambiente. 

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 três semanas, começará em São Paulo o Coninfra 2011, 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 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'
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ESPORTE

Com liderança de Marina, o 10º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP será retomado em 24 de agosto

A próxima prova do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será realizada na noite de 24 

de agosto de 2011, quarta-feira, no Kartódromo Internacional Granja Viana, localizado na Rua 

Dr.Tomas Sepe, 433, em Cotia-SP. Confirmação e antecedência. Como vem acontecendo desde o 

início da competição, a coordenação solicita que os interessados confirmem a presença, pois as 

vagas são limitadas, e que 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

Com os resultados das quatro primeiras etapas, disputadas de março a junho de 2011, a classificação do 10º
Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está assim: 1º) Marina, 94 pontos; 2º) Sérgio, 89 pontos; 3º) Valter, 88 

pontos; 4º) Cleber, 85 pontos; 5º) Carlos Raul, 80 pontos; 6º) Zizo, 71 pontos; 7º) Bruno, 70 pontos e 8º) Eduardo, 

67 pontos.

Acesse o portal do Kartódromo Internacional Granja Viana
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