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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

As inscrições para a 17ª Semana com gratuidades ou descontos maiores vão 
até esta sexta-feira, 12 de agosto 

ELEIÇÕES CONFEA/CREA 

Termina em 16 de agosto o prazo para requerimento de registros de 
candidaturas para as eleições do sistema CONFEA/CREA e Mútua 

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

As Aulas de Dança de Salão na sede da AEAMESP começaram na semana 
passada, mas as matriculas ainda estão abertas

ESPORTE - I

Encerradas as inscrições para o 9º Desafio no Boliche que a AEAMESP realizará 
em 17 de agosto. Agora, só resta a lista de espera.

ESPORTE - II

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

ANIVERSARIANTES

Confira no Portal da AEAMESP os aniversariantes do mês de agosto

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Nesta semana, São Paulo recebe o Coninfra 2011, com o 5º Congresso e a 5ª
Feira de Infraestrutura de Transportes. Trabalhos de 2010 estão disponíveis

EVENTO TÉCNICO

Em 19 de agosto, seminário discutirá a proteção de novas tecnologias por 
patentes

SETOR METROFERROVIÁRIO - I

Inscrições para o 7º Concurso Monografia CBTU 2011 permanecerão abertas 
até 5 de setembro 

SETOR METROFERROVIÁRIO - II

AEAMESP presente na 13ª Reunião do GT-Operação e 29ª Reunião do Grupo 
Permanente de Auto-Ajuda, em Brasília

SETOR METROFERROVIÁRIO - III

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

17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

As inscrições para a 17ª Semana com gratuidades ou descontos maiores 

vão até esta sexta-feira, 12 de agosto 

As inscrições para a 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária com gratuidades para associados 

ou descontos maiores para as diversas categorias de não associados vão até esta sexta-feira, 12 de 

agosto de 2011. Para fazer a inscrição, acesse o link ao final desta notícia. De 13 a 16 de 

setembro. 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. O tema geral do encontro 

é O Futuro está nos Trilhos! Os caminhos para o desenvolvimento .

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 a área de informações e inscrições da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária
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ELEIÇÕES CONFEA/CREA 

Termina em 16 de agosto o prazo para requerimento de registros de 

candidaturas para as eleições do sistema CONFEA/CREA e Mútua 

Termina em 16 de agosto de 2011 o prazo para requerimento de registros de candidaturas para as 

eleições para presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA-

SP), do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), e para diretor-geral 

da Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAS, a ser realizado em 8 de novembro de 2011. 

Cronograma. Neste domingo, 7 de agosto, terminou o prazo para que os eleitores escolhessem o 

local de votação; que não fez essa escolha será designado para votar na urna mais próxima do endereço apontado 

nos registros do CREA como sendo da residência do profissional. Para os candidatos, o prazo para 

desincompatibilização de cargos se encerra nesta segunda-feira, 8 de agosto de 2011. Edital de registro de 

chapas. A Comissão Eleitoral Federal avaliará os recursos e as possíveis impugnações de candidaturas 

registradas até 16 de agosto e em 24 de setembro deverá sair o edital que apontando 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.

CANDIDATOS

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.

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

As Aulas de Dança de Salão na sede da AEAMESP começaram na semana 

passada, mas as matriculas ainda estão abertas

As Aulas de Dança de Salão na sede da AEAMESP começaram na semana passada, mas as 

matriculas ainda estão abertas. 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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ESPORTE - I

Encerradas as inscrições para o 9º Desafio no Boliche que a AEAMESP 

realizará em 17 de agosto. Agora, só resta a lista de espera.

Estão encerradas as inscrições para participação no do 9º Desafio no Boliche, a ser realizado no dia 

17 de agosto de 2011, das 20h às 22h. Segundo informou o engenheiro Carlos Rossi, vice-

presidente de Assuntos Associativos, os interessados poderão se inscrever apenas em lista de 

espera para uma eventual desistência. Local.O evento esportivo acontecerá no Equipe Boliche Pista 

12, localizado na Avenida Francisco Mesquita (Avenida.do Estado), 1000, no Central Plaza 

Shopping Vila Prudente, ao lado da Estação Tamanduateí da Linha 2 –Verde do Metrô-SP Transporte.Esta 

estação funciona até 21h e, portanto, não cobre todo o horário do 9º Desafio no Boliche. Uma sugestão é ir de 

metrô e voltar de carona e há ainda a opção de transporte do Pátio Tamanduateí "rodízio" até Sacomã. 

Estacionamento. O estacionamento é grátis nas primeiras duas horas, custando R$3,00 na terceira hora, e R$ 

4,00 na quarta hora.

PARTICIPAÇÃO

Os preços para participação no 9º Desafio no Boliche são os seguintes: associados, R$ 15,00, e não associado R$ 

30,00. Esse valores mais o total do consumo individual deverão ser pagos no local do evento ao representante da 

AEAMESP. Troféus. Haverá troféus para os três primeiros colocados por pontos corridos em quatro pistas durante 

duas horas. Inscrições. As inscrições devem ser feitas na secretaria da AEAMESP com Débora ou Aretuza, ou 

pelo telefone (11)3284-0041, ou ainda pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br
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ESPORTE - II

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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ANIVERSARIANTES

Confira no Portal da AEAMESP os aniversariantes do mês de agosto

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos aniversariantes dos associados aniversariantes no 

mês de agosto. 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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INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Nesta semana, São Paulo recebe o Coninfra 2011, com o 5º Congresso e 

a 5ª Feira de Infraestrutura de Transportes. 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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EVENTO TÉCNICO

Em 19 de agosto, seminário discutirá a proteção de novas tecnologias 

por patentes

Em 19 de agosto de 2011, das 8h30 às 12h30, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI 

Brasil) realizará o seminário A Proteção de Novas Tecnologias por Patentes, que abordará os 

seguintes tópicos: Aspectos legais e práticos de maior relevância para a obtenção de uma patente; 

Os diversos tipos de buscas que podem ser realizadas visando a proteção de uma nova tecnologia 

ou evitar a infração de patentes de terceiros; As diferentes formas de proteger uma invenção em 

outros países; Como gerir e avaliar um portfólio de patentes na empresa, e Conhecer a estrutura do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Local. O evento acontecerá na Câmara Brasil –Alemanha, Rua Verbo 

Divino, 1488, 3º andar, na cidade de São Paulo.Informações e inscrições Para outras informações e inscrições, 

acesse o link ao final desta notícia. 

Acesse este link para outras informações e inscrições
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SETOR METROFERROVIÁRIO - I

Inscrições para o 7º Concurso Monografia CBTU 2011 permanecerão 

abertas até 5 de setembro 

Estarão abertas até o dia 5 de setembro de 2011 as inscrições para o 7º Concurso Monografia 

CBTU 2011, que nesta edição tem por tema Desenvolvimento de um novo padrão urbano 

sustentável: o papel do sistema de transporte de passageiros sobre trilhos. Objetivo. O objetivo 

da iniciativa é estimular o estudo e o desenvolvimento de projetos, na área de transporte urbano 

de passageiros sobre trilhos, colaborando para a discussão do papel desse meio de transporte 

no processo de crescimento e ampliação das cidades brasileiras. Quem pode participar. Estão habilitados a 

participar candidatos de qualquer formação acadêmica e nacionalidade, que possuam diploma de nível superior, 

além de estudantes que estejam cursando os dois últimos anos da graduação. Prêmios. Os cinco primeiros 

colocados receberão certificado, publicação da monografia e participação no Congresso de Pesquisa e Ensino em 

Transportes da ANPET, com passagens aéreas e hospedagens incluídas. Aos três primeiros ganhadores são 

concedidos prêmios, em espécie, de acordo com a seguinte classificação:1º prêmio, R$10 mil; 2º prêmio, R$6 mil e 

3º prêmio, R$3 mil. Avaliação. Os trabalhos são avaliados por uma Comissão Julgadora, obedecendo aos 

seguintes critérios: ideia central, clareza, qualidade e contribuição. Com base nesses critérios, são consideradas a 

relevância e originalidade do trabalho, a estrutura e a qualidade do texto, as referências bibliográficas e a análise 

dos resultados. Histórico do concurso. Conforme assinala a CBTU em seu comunicado sobre a abertura das 

inscrições, o Concurso de Monografia foi iniciado em novembro de 2004. Desde daquela primeira edição, o 

lançamento das novas edições bem como as solenidades de premiação acontecem no ANPET – Congresso de 

Pesquisa e Ensino em Transporte. Variedade temática. O tema das edições tem sido o transporte de passageiros 

sobre trilhos, possibilitando o desenvolvimento de trabalhos que envolvam várias áreas e assuntos como: 

planejamento urbano e transporte; mobilidade e acessibilidade; uso e ocupação do solo; operações urbanas e 

empreendimentos associados; cidadania e inclusão social; consumo de energia e meio ambiente; integração entre 

os modos de transporte; transporte de média e alta capacidade; desenvolvimento tecnológico e do conhecimento 

em transportes.

Acesse o portal da CBTU e saiba como se cadastrar para obter outras informações sobre o 7º Concurso de 

Monografia
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SETOR METROFERROVIÁRIO - II

AEAMESP presente na 13ª Reunião do GT-Operação e 29ª Reunião do 

Grupo Permanente de Auto-Ajuda, em Brasília

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, participou na semana passada, no 

Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF, em Brasília, da 13ª Reunião do GT-Operação, 

da Comissão Metroferroviária da ANTP, e da 29ª Reunião do Grupo Permanente de Auto-Ajuda 

(GPAA)/GT de Manutenção). Os eventos foram abertos no dia 3 de agosto, em solenidade da qual 

participaram entre técnicos, especialistas e dirigentes do setor, o diretor-presidente do Metrô-DF, 

David José de Matos, e o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Distrito Federal 

(CREA-DF), Francisco Machado. Operação. Na 13ª Reunião do GT de Operação, coube ao Metrô-DF apresentar 

uma descrição geral de sua estruturação e operação, e informações sobre o Sistema de Controle de Tráfego. Entre 

outros temas focalizados durante os três dias, houve ainda uma exposição a respeito dos sistemas de Veículos 

Leves sobre Trilhos (VLT) do Ceará, compreendendo Cariri, Fortaleza e Sobral, sob responsabilidade do Metrofor, 

e apresentações sobre o sistema de registro de ocorrências pelo CCO do Metrô-SP, e sobre o programa de 

avanço potencial operacional, do Metrô-Rio. Manutenção. Logística da manutenção, oficinas de manutenção, 

manutenção da construção civil, sistemas de refrigeração, elevadores e escadas rolantes foram os temas 

focalizados nas sessões da 29ª Reunião do GPAA/GT Manutenção. Sínteses dos debates serão oportunamente 

divulgados pelo GPAA/GT Manutenção em seu portal. O GPAA nasceu dentro da CBTU e se expandiu para toda a 

rede metroviária nacional e tem como foco de sua atuação compartilhar soluções sobre manutenção entre todas as 

operadoras. O GPAA e o GT de Manutenção da Comissão Metroferroviária da ANTP são, de fato, o mesmo 

organismo, decisão tomada quando o GT-Manutenção foi criado e que evita duplicidade e dispersão de esforços 

no segmento.
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SETOR METROFERROVIÁRIO - III

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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