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TREM DE ALTA VELOCIDADE

Nesta quinta, 3 de novembro, encontro promovido pela AEAMESP e ABIFER 
abordará o Trem de Alta Velocidade (TAV) 

ENCONTRO DE FERROVIAS 

Presidente da AEAMESP falou sobre o setor metroferroviário brasileiro durante 
o III Encontro de Ferrovias ANTF 2011 

17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

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

ESPORTE

Muita emoção na sétima e penúltima etapa do 10º Desafio de Kart entre 
Amigos da AEAMESP. Sérgio mantém a liderança.

1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

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

ANIVERSARIANTES

A partir desta terça (1), confira no Portal da AEAMESP os aniversariantes do 
mês de novembro

EVENTO TÉCNICO

De 8 a 10 de novembro, São Paulo recebe a Feira e o Seminário Negócios nos 
Trilhos 2011

NA IMPRENSA

Na semana passada, AEAMESP participou da seção ‘Cinco perguntas para...’, 
do jornal O Estado de S. Paulo

TREM DE ALTA VELOCIDADE

Nesta quinta, 3 de novembro, encontro promovido pela AEAMESP e 
ABIFER abordará o Trem de Alta Velocidade (TAV) 

Encontro programado para esta quinta-feira, dia 3 de novembro de 2011, a partir das 8h30, no 

auditório da ABIFER, no edifício da FIESP/CIESP em São Paulo (Avenida Paulista, 1313, 10º

andar) abordará temas referentes ao Trem de Alta Velocidade (TAV). O encontro é promovido pela 

AEAMESP e pela Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER). Participarão da 

solenidade de abertura Hélio Mauro França, superintendente Executivo da ANTT, Guilherme 
Quintella, presidente da ADTrem, Vicente Abate, presidente da ABIFER, e José Geraldo Baião, presidente da 

AEAMESP. Período da manhã. Na parte da manhã, profissionais associados da AEAMESP farão a apresentação 

de um breve sumário do I Curso TAV, promovido em março de 2011 pela União Internacional de Ferrovias (UIC) e 

pela Revista Ferroviária. Será direcionada a profissionais ligados à ABIFER. Período da tarde. Na parte da tarde, 

o consultor Willian Aquino, diretor da empresa Sinergia, apresentará a articulação do TAV com trens regionais e 

com sistemas de transportes metropolitanos e urbanos, dentro da perspectiva de que a integração de transportes 

passará a ter abrangência interestadual. Em seguida, Helio França apresentará o programa de trens regionais do 

Governo Federal. Esta parte será direcionada a profissionais de ambas entidades.
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ENCONTRO DE FERROVIAS 

Presidente da AEAMESP falou sobre o setor metroferroviário brasileiro 
durante o III Encontro de Ferrovias ANTF 2011 

Ao participar III Encontro de Ferrovias ANTF 2011, realizado nos dias 27 e 28 de outubro de 2011, no 

auditório da Faculdade de Engenharia da UFJF na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em 

Juiz de Fora, Minas Gerais, presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, fez uma das 

palestras do programa, oferecendo uma visão atualizada a respeito do setor metroferroviário brasileiro. 
Após a apresentação, ele foi agraciado com a Comenda do Mérito do Transporte Ferroviária da ANTF. 

Participação. Organizado pela Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), o encontro contou 

com a participação do prefeito de Juiz de Fora, Custódio Antônio de Mattos; do presidente do Conselho Diretor da 

ANTF, Eduardo Parente; do presidente executivo da ANTF, Rodrigo Vilaça; do presidente da Associação Brasileira 

da Indústria Ferroviária, Vicente Abate, e do diretor da Faculdade de Engenharia da UFJF, Hélio Antônio da Silva, 

além de outros dirigentes e especialistas do setor, entre os quais Guilherme Quintella, encarregados das diferentes 

palestras. Visita técnica. O presidente da AEAMESP participou também de visita técnica a instalações da MRS 

em Juiz de Fora, um dos itens do programa. 
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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
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ESPORTE

Muita emoção na sétima e penúltima etapa do 10º Desafio de Kart entre 
Amigos da AEAMESP. Sérgio mantém a liderança.

Novamente com muita emoção e adrenalina, foi realizada a sétima etapa do 10º Desafio de Kart 

entre Amigos da AEAMESP, na noite de 26 de outubro de 2011, no Kartódromo Internacional 

Granja Viana, em São Paulo. Classificação da prova. A classificação da prova foi a seguinte: 1º) 

Sérgio; 2º) Márcio; 3ª) Jorge; 4º)Marina; 5º) Eduardo; 6º) Carlos Raul; 7º) Manoel; 8º Zizo

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Com os resultados das sete etapas e, como determina o regulamento, já descartada a pior pontuação de cada 

piloto, a classificação do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está assim: 1º) Sérgio, 149 pontos; 2º) 

Marina, 138 pontos; 3º) Carlos Raul, 136 pontos; 4º) Márcio, 135 pontos; 5º) Zizo, 128 pontos; 6º) Valter, 124 

pontos; 7º) Cleber, 120 pontos, e 8º) Eduardo, 119 pontos. PRÓXIMA PROVA

A próxima prova do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será realizada na noite de 30 de novembro 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).
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1º CHOPP TÊNIS 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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ANIVERSARIANTES

A partir desta terça (1), confira no Portal da AEAMESP os 
aniversariantes do mês de novembro

A partir desta terça-feira (1), confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados 

aniversariantes no mês de novembro. 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 de novembro
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EVENTO TÉCNICO

De 8 a 10 de novembro, São Paulo recebe a Feira e o Seminário 
Negócios nos Trilhos 2011

Está programada para o período de 8 a 10 de novembro de 2011, no Pavilhão Vermelho do 

Expo Center Norte, em São Paulo, a realização da Feira Negócios nos Trilhos 2011, 

organizada pela Revista Ferroviária e que reúne fabricantes de material ferroviário do Brasil e 

do Exterior, operadores de ferrovias, metrôs e trens metropolitanos, técnicos do governo, 

empresas de logística e clientes de carga. Seminário. Paralelamente à feira, acontecerá mais 

uma edição do Seminário Negócios nos Trilhos 2011 Prêmios de tecnologia. Também integram a programação 

do evento as sessões de apresentações técnicas referentes a três prêmios de tecnologia: o VIII Prêmio 
AmstedMaxion de Tecnologia Ferroviária, o VII Prêmio Alstom de Tecnologia Metroferroviária e o II Prêmio EDLP 

de Produtividade do Cliente Ferroviário. 

Veja todas as informações sobre a Feira Negócios nos Trilhos 2011 diretamente no hotsite do evento
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NA IMPRENSA

Na semana passada, AEAMESP participou da seção ‘Cinco perguntas 
para...’, do jornal O Estado de S. Paulo

Por meio de seu vice-presidente, Jayme Domingo Filho, a AEAMESP respondeu às perguntas da 

seção Cinco perguntas para... editada pela página Cidades/Metrópole, do jornal O Estado de S. 

Paulo, edição de 26 de outubro de 2011. As perguntas versaram sobre as perspectivas de 

crescimento do setor metroferroviário, novidades que beneficiam os usuários, vantagens do 

transporte de cargas por trilhos, o papel de políticas públicas para o setor e sobre o Trem de Alta 

Velocidade. Acesse o link e veja reprodução do material jornalístico. 

Veja a reprodução da matéria publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo
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