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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

No dia 5, Presidente da AEAMESP participou de reunião extraordinária do 
Comitê Técnico Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana.

ENGENHARIA DA MOBILIDADE

Em Congresso SAE Brasil, AEAMESP, Metrô-SP e Ministério dos Transportes 
analisam setor metroferroviário

INSTITUTO DE ENGENHARIA

Em 24 de outubro, será desenvolvido o seminário Os Caminhos da Engenharia 
Brasileira 

17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

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

JANTAR DANÇANTE

Reserve os convites para o Jantar Dançante de 21 Anos da AEAMESP. Será 
nesta sexta, 14 de outubro, no Buffet Baiuca.

ESPORTE

10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP terá prova decisiva no dia 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 na próxima semana, 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

CURSO

Ibecc oferece o curso Gerenciamento de Projetos de Engenharia usando o MS-
Project. 

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

No dia 5, Presidente da AEAMESP participou de reunião extraordinária 
do Comitê Técnico Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade 
Urbana.

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, na qualidade de membro titular, 

participou na quarta-feira da semana passada, 5 de outubro de 2011, em Brasília, de reunião 

extraordinária do Comitê Técnico Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, instância 

do Conselho Nacional das Cidades. Objetivos. O encontro teve por objetivo a apresentação, pela 
Secretaria Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana (SeMob), dos projetos de 

‘melhoria e implantação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo’, que foram propostos pelas 

cidades para serem enquadrados no PAC da Mobilidade Grandes Cidades. Características. As propostas 

compreendem obras de implantação ou melhoria da infraestrutura do sistema de transporte público coletivo urbano 

e equipamentos para integração, controle e modernização dos sistemas de transportes públicos coletivos. Estarão 

aptos a participar 24 municípios com mais de 700 mil habitantes (Censo de 2010), que abrigam 39% da população 

brasileira. O programa considera investimentos de até R$ 18 bilhões. Desses recursos, R$ 6 bilhões deverão sair 

do Orçamento Geral da União (OGU) – ou seja, dinheiro que o governo federal deverá gastar, investindo a fundo 

perdido – e os restantes R$ 12 bilhões deverão ter a forma de crédito para financiamento para Estados e 

Municípios e para o setor privado. Três categorias de limites para investimento. Há três categorias para pedidos 

de recursos para projetos dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios. A categoria denominada 

MOB 1, compreende nove municípios sedes de Regiões Metropolitanas com mais de três milhões de habitantes e 
o Distrito Federal, as quais, juntas, abarcam 31% da população brasileira; neste caso o limite por projeto é de R$ 

2,4 bilhões. A categoria MOB 2 abrange seis municípios com população entre um e três milhões de habitantes e o 

limite por projeto é de R$ 430 milhões. E a categoria MOB 3 compreende nove municípios, entre 700 mil e um 

milhão de habitantes; esses municípios estão distribuídos em dois grupos, um dos quais abarca municípios que 

estão fora das Regiões Metropolitanas inclúídas no MOB 1 e o outro abrange município de Regiões Metropolitanas 

incluídas no MOB 1, com limite de projetos no valor de R$ 280 milhões.

PROJETOS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

De acordo com o relato na SeMob, os critérios básicos para enquadramento para os projetos são: Sistemas 

estruturadores do transporte coletivo; Sistemas de média e alta capacidade e Ligações de áreas de baixa renda. 

Para o Estado de São Paulo, os projetos propostos são os mostrados a seguir. Do Governo do Estado de São 

Paulo. Três projetos, todos MOB 1: Corredor de ônibus Itapevi-São Paulo, Monotrilho São Bernardo do Campo-
São Paulo Fase 1 e Trem metropolitano - Expresso ABC. Prefeitura do Município de São Paulo. Quatro projetos, 

todos MOB 1: são três corredores de ônibus e um terminal rodoviário (Itaquera). Prefeituras de Campinas e de 

Guarulhos. Um projeto cada, ambos MOB 2: implantação de BRT; Prefeitura de São Bernardo do Campo. Um 

projeto, MOB 3, referente a um corredor de ônibus.
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ENGENHARIA DA MOBILIDADE

Em Congresso SAE Brasil, AEAMESP, Metrô-SP e Ministério dos 
Transportes analisam setor metroferroviário

No dia 6 de outubro de 2011, José Geraldo Baião, Marcelo Perrupato e Mauro Biazotti 

traçaram perspectivas otimistas para o setor ferroviário durante o Congresso SAE Brasil. O 

diretor executivo da Revista Ferroviária, Gerson Toller, mediou a sessão 

AEAMESP

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, iniciou o Painel, ressaltando que a Associação 
defende a maior participação dos trilhos na matriz de transporte. Ele mostrou a importância da intermodalidade no 

transporte urbano: “Devemos mudar o paradigma no transporte na macrópole de São Paulo. Precisamos investir 

mais no transporte ferroviário, com trens regionais. A malha metroferroviária deve ser interligada às redes de 

transporte de outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Também defendemos a inserção de 

carros, ônibus fretados e bicicletas no sistema metroferroviário, mediante a implantação de estacionamentos e 

bicicletários nas estações e terminais intermodais”, disse. Baião também sublinhou que os aeroportos de Garulhos 

e Congonhas não se integram com a malha metroferroviária.

METRÕ-SP

Já o diretor de Planejamento e Expansão dos Transportes Metropolitanos do Metrô-SP, Mauro Biazotti, traçou os 

investimentos da Companhia na expansão das linhas e estações por toda a capital. O executivo trouxe 

perspectivas para o médio prazo com a efetivação dos projetos de monotrilho, inauguração de estações na Linha 4 
e 5. Biazotti também trouxe expectativas para 2030. “O planejamento de longo prazo traz como diretrizes a 

construção do Arco Norte, a efetivação da Linha Cachoerinha a Vila Prudente e o monotrilho na região de Cotia e 

Granja Viana”, salientou.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

O secretário de Política Nacional de Transportes do Ministério dos Transportes, Marcelo Perrupato, encerrou o 

Painel. O executivo falou sobre as perspectivas do PNLT (Plano Nacional de Logística e Transportes) e de 

pesquisas desenvolvidas pelo Ministério que norteiam os estudos. Investimento em infraestrutura. O secretário 

disse que, em um futuro próximo, o Brasil poderá ser a quinta maior economia do mundo. Para atingir tal objetivo, 

segundo Perrupato, é fundamental o investimento na infraestrutura, principalmente no ferroviário, para dar suporte 

ao crescimento econômico do País. “No noroeste de Minas Gerais e sudoeste da Bahia ocorrerá a exploração de 
minérios, diante da demanda asiática. Não vamos tirar esse minério de caminhão”, exemplificou. “Pretendemos 

construir 12 mil quilômetros de ferrovias de bitola larga no médio prazo. Atualmente ocorre sobrecarga de 

caminhões, o que gera uma ineficiência nas políticas energética e ambiental”, disse. “A matriz de energia é limpa, 

mas no transporte ocorre um alto consumo de combustíveis fósseis. Nós somos os sujões da atmosfera e temos 

que dar um jeito nisso”, exclamou. Trem de Alta Velocidade (TAV). Perrupato também defendeu o projeto do 

Trem de Alta Velocidade Rio – São Paulo – Campinas. “O TAV é uma absoluta necessidade de médio e longo 

prazo. Precisamos construir um eixo de desenvolvimento no Vale do Paraíba paulista e fluminense. Também a 

integração dos aeroportos será atingida”, exemplificou. Fonte ABIFER/Publicada em 10 de outubro de 2011
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INSTITUTO DE ENGENHARIA

Em 24 de outubro, será desenvolvido o seminário Os Caminhos da 
Engenharia Brasileira 

No dia 24 de outubro de 2011, a partir das 8h, o Instituto de Engenharia promoverá o seminário Os 

Caminhos da Engenharia Brasileira , estruturado quatro mesas redondas, cada uma das quais com a 

participação de três especialistas por setor. Temas Os temas são: 1) Competitividade – A Engenharia 
como principal vetor para inovação e competitividade; 2) Sustentabilidade – A capacidade de respostas 

da Engenharia aos desafios da economia de alta eficiência em ambiente sustentável; 3) Logística – A 

redução dos custos logísticos: o maior desafio da Engenharia brasileira para manter um país exportador 

competitivo; 4) Técnica – A formação dos engenheiros, muito próxima ou muito longe do mercado? Aspectos em 

discussão. Serão debatidos os seguintes aspectos: concorrência externa e competitividade da engenharia 

brasileira; estratégias; propostas para recuperação do prestígio; redução de custos logísticos e capacidade de 

resposta no desafio da economia de baixo carbono. Expectativa e abrangência “As primeiras manifestações 

vindas de diversos setores da sociedade civil, que patrocinam e apóiam o evento mostra-nos a grande expectativa 

e abrangência de seu conteúdo. A presença de ilustres convidados com reconhecida experiência nos temas 

propostos torna o temário do encontro amplamente interessante e de fundamental importância para os anos 

futuros, quando o Brasil passará por programas de investimento e desafios, jamais enfrentados em sua historia 

recente”, assinala o presidente do Instituto de Engenharia, Aluízio de Barros Fagundes. 

Veja a programação completa do seminário
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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

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 os convites para o Jantar Dançante de 21 Anos da AEAMESP. 
Será nesta sexta, 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.
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ESPORTE

10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP terá prova decisiva no 
dia 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 na próxima semana, 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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CURSO

Ibecc oferece o curso Gerenciamento de Projetos de Engenharia usando 
o MS-Project. 

O Ibecc oferece o curso Gerenciamento de Projetos de Engenharia usando o MS-Project, 

que tem por objetivo habilitar o aluno nas competências do uso da ferramenta Microsoft® 

Project visando ao planejamento e ao controle de projetos. Competência. Dentre as 

competências estão planejar e controlar avanço físico e financeiro do projeto, gerenciar a alocação de recursos, 

medir desempenho e criar relatórios para o gerenciamento eficaz do projeto.Descontos especiais para sócios da 

AEAMESP. As inscrições estão abertas e haverá descontos especiais para sócios da AEAMESP. Local das 

aulas. Rua Estela, 515, Bloco G, conjunto 191, Vila Mariana, São Paulo-SP, próximo à estação do Metro 

Paraíso. Outras informações e inscrições Para outras informações (11) 7957.4314 ou (11 2364.1547, ou 

www.ibecsp.com.br 

Veja mais detalhes sobre o curso
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