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SETOR METROFERROVIÁRIO

AEAMESP acompanhará debates do setor metroferroviário no 18º Congresso 
da ANTP, que começa nesta quarta (19), no Rio de Janeiro.

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 

ESPORTE

10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP terá prova decisiva no dia 26 
de outubro, às 20h30

1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

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

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 nesta quinta (20) a terceira 
edição do Dia da Engenharia Alemã

CURSO

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

ARQUITETURA E URBANISMO

Na próxima quarta-feira, 26 de ouubro, acontece a priemeira eleição para o 
CAU em nível nacional, nos Estado e no Distrito Federal

SETOR METROFERROVIÁRIO

AEAMESP acompanhará debates do setor metroferroviário no 18º
Congresso da ANTP, que começa nesta quarta (19), no Rio de Janeiro.

Representando a AEAMESP, o presidente José Geraldo Baião acompanhará os debates 

referentes ao setor metroferroviário durante 18º Congresso da ANTP, que acontecerá a nesta 

semana paralelamente à VII INTRANS – Exposição Internacional de Transporte e Trânsito, No 

Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro. Baião participará também da 133ª

Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da ANTP Sessões. O setor metroferroviário terá 
seis sessões específicas, estruturadas pela Comissão Metroferroviária da ANTP, que são estas: 

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 Europeia. 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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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 apoiam 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 

Veja outras informações diretamente no portal do Instituto de Engenharia
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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 a comercialização 

estiveram 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. 

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

AEAMESP Via Facebook, faça a pré-inscrição e 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 

Faça sua pré-inscrição e mande sugestões via Facebook
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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 

Autoajuda/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. Em 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. 

OUTROS GRUPOS DE TRABALHO

Além da 30ª Reunião do GPAA/GT Manutenção, acontecerão no mesmo espaço e datas reuniões de outros 

Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária, GT de Planejamento e Comercialização. No dia 27 de 

outubro, acontecerá a primeira reunião do recém-constituído GT de Planejamento e Comercialização. GT de 

Operação. Para o período de 26 a 28 de outubro está programada a reunião do GT de Operação, com os 

seguintes temas: 1) Metro Rio, Fabiano Teles, Novo conceito de gestão em regulação de trens; 2) CPTM – Rogério 

Miranda da Silva, Sistema de Vídeos de Treinamento e sobre o Simulado; 3) CPTM – Murilo Mascarenhas e 

Amauri Cruz Pinto Correa, TV CCO; 4) Metrô DF, Luciana Coelho, Reestruturação organizacional na área de 

estações, 5) Metrô SP, Marcelo Augusto, Carregamento no interior do trem pelas cargas efetivas 6) Metrô SP, 

Tadeu Alves, Excelência no atendimento com a emissão de mensagens sonoras nos trens;7) TV Minuto, Cris 

Moreira, A importância do sistema da TV minuto – transmissão ao vivo – na operação de uma linha de metrô. 
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EVENTO TÉCNICO

VDI Brasil e Câmara Brasil Alemanha promoverão nesta quinta (20) a 
terceira edição do Dia da Engenharia Alemã

Nesta quinta-feira, 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 cofie 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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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, ligue: (11) 7957.4314 ou (11) 2364-1547, ou acesse 

www.ibecsp.com.br

Veja outros detalhes sobre o curso
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ARQUITETURA E URBANISMO

Na próxima quarta-feira, 26 de ouubro, acontece a priemeira eleição 
para o CAU em nível nacional, nos Estado e no Distrito Federal

A primeira eleição para conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e para 

conselheiros de Arquitetura e Ubanismo dos Estados e do Distrito Federal será realizada no dia 26 

de outubro de 2011, a quarta-feira da próxima semana. Portal do CAU. Outrras informações, 

incluindo as de natureza legal, podem ser encontrada no portal o CAU, bastando ao interessado 
acessar o link existente ao final desta notícia.

Veja outras informações diretamente no portal do CAU
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