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ENGENHARIA DA MOBILIDADE

Presidente da AEAMESP fará exposição no Painel Ferroviário do 20º Congresso 
SAE Brasil

TREM DE ALTA VELOCIDADE

Baião defende o Trem de Alta Velocidade (TAV), enumerando potencialidades 
e desafios dessa proposta

17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

Já estão disponíveis na Biblioteca Técnica do Portal da AEAMESP as 
apresentações da 17ª Semana de Tecnologia

JANTAR DANÇANTE

Reserve seus convites para o Jantar Dançante de 21 Anos da AEAMESP. O 
evento será em 14 de outubro, no Buffet Baiuca.

ESPORTE

Em três semanas, prova decisiva do 10º Desafio de Kart entre Amigos da 
AEAMESP. Será em 26 de outubro, às 20h30

1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

Via Facebook, faça a pré-inscrição de deixe sugestões sobre a organização do 
1º TÊNIS CHOPP AEAMESP 

SETOR METROFERROVIÁRIO

O setor metroferroviário terá seis painéis no 18º Congresso da ANTP, que 
começa em duas semanas, no Rio de Janeiro.

MANUTENÇÃO METROFERROVIÁRIA

ViaQuatro receberá de 26 a 28 de outubro a 30ª Reunião do GPAA/GT 
Manutenção 

EVENTO TÉCNICO

VDI Brasil e Câmara Brasil Alemanha promoverão em 20 de outubro a terceira 
edição do Dia da Engenharia Alemã

ANIVERSARIANTES

Confira no Portal da AEAMESP os aniversariantes do mês de outubro

ENGENHARIA DA MOBILIDADE

Presidente da AEAMESP fará exposição no Painel Ferroviário do 20º
Congresso SAE Brasil

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, fará uma exposição no Painel 
Ferroviário do 20º Congresso e Exposição Internacionais de Tecnologia da Mobilidade SAE 

Brasil, que acontecerá no Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo, no 

período de 4 a 6 de outubro de 2011. O tema geral desta edição do encontro é Inovação, Meio Ambiente e 

Eficiência: o Papel da Engenharia Brasileira da Mobilidade. Em sua exposição, no dia 6 de outubro, no horário 

entre 11h às 12h30, Baião abordara o tema Integração dos vários modais metropolitanos em São Paulo

Importância tecnológica. Além de painéis em diferentes áreas da engenharia, durante o congresso serão 

apresentados 154 trabalhos técnicos (papers) sobre 31 temas, selecionados de um total de 409 resumos inscritos, 

desenvolvidos por engenheiros que atuam em indústrias e universidades do Brasil e Exterior. Vagner Galeote, 

presidente da SAE Brasil, diz que o congresso contribui para o fortalecimento da engenharia da mobilidade 

brasileira, na medida em que une, em um só lugar, o conhecimento teórico às melhores práticas do setor em nível 

mundial. “A filosofia da SAE é ultrapassar barreiras ao desenvolvimento da tecnologia, e o congresso cumpre essa 

missão trazendo a expertise de seus engenheiros associados reunidos em comitês temáticos, além de 
profissionais de outros países que abordam as últimas tendências mundiais em todas as áreas da mobilidade”. 

Veja outras informações sobre a palestra do presidente da AEAMESP no SAE 2011

Veja outras informações sobre o 20º Congresso e Exposição Internacionais de Tecnologia da Mobilidade 
SAE Brasil
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TREM DE ALTA VELOCIDADE

Baião defende o Trem de Alta Velocidade (TAV), enumerando 
potencialidades e desafios dessa proposta

Em 27 de setembro de 2011, o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, fez uma 

das palestras do seminário sobre A viabilidade do trem bala, promovido pela Associação Comercial 

de São Paulo, em sua sede, na capital paulista. Oportunidade. "O projeto do Trem de Alta 

Velocidade (TAV) contribui para o desenvolvimento regional. É também uma grande oportunidade 

para que profissionais e indústria absorvam novas tecnologias e possam sobre ela constituir uma 

base de inovação" disse Baião. Ele acrescentou: "Poucos países no mundo detêm as tecnologias 

necessárias para implementação de um Trem de Alta Velocidade e o projeto brasileiro deverá permitir que nos 

assenhoremos desses conhecimentos". Desafios. Para o presidente da AEAMESP, o projeto do TAV ajudará no 

enfrentamento de um dos grandes desafios colocados para o País como um todo, que é justamente o resgate da 

cultura metroferroviária, depois de décadas de opção pelo transporte rodoviário de bens e pessoas. Ele ressaltou o 

apoio político que o TAV vem recebendo, referindo-se ao fato de o governo federal colocar esse projeto em sua a 
pauta de ações, e também às manifestações de apoio do governo estadual de São Paulo, que se somam ao apoio 

do governo do Rio de Janeiro. Engenharia financeira a apoio da sociedade. "O TAV deve enfrentar o desafio de 

constituir uma adequada engenharia financeira, capaz de efetivamente transformá-lo em realidade, e, também, o 

desafio de angariar o engajamento da sociedade" disse José Geraldo Baião, citando o fórum promovido pela 

Associação Comercial de São Paulo como um espaço importante para o debate do tema, de modo a equalizar os 

níveis de conhecimento sobre o assunto. Engenharia e indústria estão preparadas. Ele concluiu assinalando 

não temer os desafios ligados diretamente às questões de engenharia "É preciso ousadia. Desafios fazem parte do 

dia-a-dia dos engenheiros e da engenharia. De fato, isso não nos preocupa. E sabemos que a industria nacional 

também se vê apta a enfrentar os desafios que lhe cabem num projeto dessa envergadura".

PARTICIPAÇÃO

Ao lado do presidente da AEAMESP, participaram do encontro como expositores Rogério Amato, presidente da 

Associação Comercial de São Paulo (ACSP);Hélio Mauro França, superintendente executivo da Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT); Aluízio de Barros Fagundes, presidente do Instituto de Engenharia de São 

Paulo; Plínio Assmann, ex-presidente do Instituto de Engenharia e da Companhia do Metropolitano de São Paulo; 

Roberto Macedo, professor da Faculdade de Economia (FAAP) e ex-secretário de Política Econômica do Ministério 

da Fazenda; Luiz Fernando Ferrari, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer) e 

Freud de Souza Araújo,diretor da T´Trans. Coordenou o encontro Luiz Gonzaga Bertelli, vice-presidente da 

Associação Comercial de São Paulo, conselheiro e diretor da FIESP/CIESP. 
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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

Já estão disponíveis na Biblioteca Técnica do Portal da AEAMESP as 
apresentações da 17ª Semana de Tecnologia

Estão disponíveis na Biblioteca Técnica do Portal da AEAMESP as apresentações da 17ª Semana 

de Tecnologia Metroferroviária, realizada de 13 a 16 de setembro de 2011, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O encontro teve a presença de aproximadamente 2.350 
participantes, que puderam assistir a 57 sessões técnicas, além de sessões solenes e de 

homenagens. O evento incluiu ainda a 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 

esteve a cargo da Marcelo Fontana Promoções & Eventos. Patrocinadores. Foram patrocinadores da 17ª Semana 

de Tecnologia Metroferroviária as seguintes organizações: AcellorMittal, Alcatel-Lucent, Alstom, Altus, Bombardier, 

BNDES, CAF Brasil, IEME, Invensys, Metrô Rio, Mendes Jr., MPE, Poyry, Ruf International, Siemens, ViaQuatro. 

Apoiadores. Foram apoiadoras as seguintes organizações: Metrô-SP, CPTM, EMTU, Secretaria dos Transportes 

Metropolitanos, Governo do Estado de São Paulo, ABIFER, AECESP, AEEFSJ, AESabesp, ALEASP, ANTF, 

ANPTrilhos, ANTP, CREA-SP, Instituto de Engenharia, Metrofor, Revista Ferroviária, Revista Ferrovia, São Paulo 

Convention, SEAM, SEESP, SIMEFRE, VDI.

DEFINIDA A DATA DA 18ª SEMANA, EM 2012

Já está definido o calendário da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da Metroferr 2012. Os eventos 

acontecerão novamente no Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca, em São Paulo, entre os dias 11 e 14 

de setembro de 2012. O anúncio foi feito ao final da 17ª Semana pelo presidente da Entidade, engenheiro José 

Geraldo Baião.

Acesse a Biblioteca Técnica do Portal da AEAMESP com as apresentação da 17ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária
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JANTAR DANÇANTE

Reserve seus 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. 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.

Início

ESPORTE

Em três semanas, prova decisiva do 10º Desafio de Kart entre Amigos da 
AEAMESP. Será em 26 de outubro, às 20h30

A próxima prova do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será realizada na noite de 26 

de outubro de 2011, quarta-feira, novamente no Kartódromo Internacional Granja Viana, localizado 

na Rua Dr.Tomas Sepe, 433, em Cotia-SP.Um pouco mais cedo. O diretor adjunto de esportes, 
Valter Belapetravicius, chama a atenção dos concorrentes para o fato de a próxima prova, 

novamente, começará às 20h30. 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 seis etapas já realizadas, a classificação do 10º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP está assim: 1º) Sérgio, 132 pontos; 2º) Carlos Raul, 129 pontos; 3º) Valter, 124 pontos; 4º) Bruno, 118 

pontos; 5º) Cleber, 116 pontos; 6º) Marina, 115 pontos; 7º) Zizo, 111 pontos, e 8º) Márcio, 108 pontos.

Descarte de uma prova. Líder até a quinta etapa, Marina não participou da sexta prova, no final de setembro, mas 

depois da a próxima etapa, que será a penúltima de toda a competição, os pilotos deverão descartar a menor 

pontuação conquistada em uma das etapas. Dessa forma, a disputa segue aberta e todos os pilotos estão na luta 

pelo título.
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1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

Via Facebook, faça a pré-inscrição de deixe sugestões sobre a 
organização do 1º TÊNIS CHOPP AEAMESP 

O vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos Rossi, convida os 

associados a fazerem, via Facebook, pré-inscrições para o 1º CHOPP TÊNIS AEAMESP. 

Sugestões. Ele pede também que enviem mensagens e sugestões de locais e datas para a 

realização da atividade. A intenção é que o encontro esportivo seja realizados ainda no neste 

semestre. 

Faça sua pré-inscrição e mande sugestões via Facebook
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SETOR METROFERROVIÁRIO

O setor metroferroviário terá seis painéis no 18º Congresso da ANTP, 
que começa em duas semanas, 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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MANUTENÇÃO METROFERROVIÁRIA

ViaQuatro receberá de 26 a 28 de outubro a 30ª Reunião do GPAA/GT 
Manutenção 

A ViaQuatro, que opera a Linha 4 – Amarela do sistema metroferroviário da cidade de São 

Paulo, receberá nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2011, a 30ª do Grupo Permanente de 

Auto-Ajuda/GT Manutenção da Comissão Metroferroviária da ANTP. O encontro será no 

complexo de manutenção da operadora, localizado na rua Heitor dos Prazeres, 320, Vila 

Sônia, na capital paulista. Objeto. O encontro debaterá temas concernentes às áreas de 

Material Rodante, Via Permanente e Rede Aérea. Operadoras convidadas. Além da operadora anfitriã, foram 

convidadas as seguintes operadoras: CBTU (Administração Central, Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Natal e 

Maceió), Companhia de Transporte de Salvador – CTS (Salvador), Metrô-Rio, Supervia e Central (Rio de Janeiro) 
CPTM e Metrô-SP (São Paulo), Metrô-DF (Brasília), Metrofor (Fortaleza), Trensurb (Porto Alegre) e ainda os Metrô 

de Lisboa e a Metrovias, de Buenos Aires. Patrocinadores. Alstom, Geismar, SAI Brasil, Lanfranco, GK Industrial, 

Wolpac, TIISA, OTN Systems, Emme 2, Brastan, Fastweld, SR Vedações.

PROGRAMAÇÃO.

26 outubro. Das 13h às 14h30 – Abertura e visitação aos estandes; 14h30 às 17h, apresentação dos 

patrocinadores; 17h às 19h, visita técnica ao Pátio de Manutenção. 27 de outubro. Das 8h às 12h e das 14h às 

19h, Reunião Interna GPAA. 28 de outubro. Das 8h às 13h, Reunião Interna GPAA e encerramento. 
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EVENTO TÉCNICO

VDI Brasil e Câmara Brasil Alemanha promoverão em 20 de outubro a 
terceira edição do Dia da Engenharia Alemã

No próximo dia 20 de outubro, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI Brasil) e a 

Câmara Brasil Alemanha (AHK) promoverão o Dia da Engenharia Alemã 2011 Em sua terceira 

edição, o encontro tem como objetivo evidenciar a contribuição da indústria alemã para o progresso 
econômico e tecnológico brasileiro. O foco neste ano estará sobre os setores automobilístico e de 

infraestrutura. Local do encontro. O evento acontecerá no Club Transatlântico, localizado na Rua 

José Guerra, 130, São Paulo. Associados da VDI Brasil participarão gratuitamente; o preço para não associados é 

R$ 100,00 (com 50% de desconto para estudantes), com coffee break e coquetel incluídos. Informações e 

inscrições. www.vdibrasil.com.br/eventos, ou (11)5180-2316, ou ainda eventos@vdibrasil.com.br
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ANIVERSARIANTES

Confira no Portal da AEAMESP os aniversariantes do mês de outubro

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