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FIM DE ANO

Programada para o dia 1º de dezembro a festa de confraternização da 
AEAMESP 2011

17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

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

SETOR METROFERROVIÁRIO

Em 6 de dezembro, Simefre dará posse à nova diretoria e apresentará balanço 
referente a 2011 e projeções para 2012, por segmento.

ESPORTE

Em duas semanas, a etapa decisiva do 10º Desafio de Kart entre Amigos da 
AEAMESP. A prova será em 30 de novembro

1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

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

EVENTO INTERNACIONAL

De 19 a 24 de novembro, Guadalajara, no México, receberá a XXV Assembleia 
Geral da Alamys 

HISTÓRIA DOS BONDES

Livro mostra o reencontro de Santos com os bondes. A cidade possui acervo 
com 12 unidades e quer mais

SETOR METROFERROVIÁRIO

Durante o XXV ANPET, em Belo Horizonte, houve a premiação 7º Concurso 
Monografia CBTU 2011

FIM DE ANO

Programada para o dia 1º de dezembro a festa de confraternização da 
AEAMESP 2011

Está programada para o dia 1º de dezembro de 2011, quinta-feira, a partir das 18h, no Instituto de 

Engenharia (Avenida Dr. Dante Pazzanese, 120, São Paulo), a festa de confraternização da 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, que contará com várias atrações. O local possui 

estacionamento pago. A entrada será franca para os associados da AEAMESP e convidados. O local 

possui estacionamento pago (R$10,00; associados do Instituto de Engenharia, R$1,00) 
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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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SETOR METROFERROVIÁRIO

Em 6 de dezembro, Simefre dará posse à nova diretoria e apresentará 
balanço referente a 2011 e projeções para 2012, por segmento.

Estão previstos para o dia 6 de dezembro de 2011, a partir das 8h30 horas, em São Paulo, o 

encontro de final de ano e a solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato Interestadual da 

Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviário e Rodoviário (Simefre). Balanço e perspectivas.

Na ocasião, como ocorre tradicionalmente, o presidente do Simefre e os vice-presidentes das 

diversas áreas representadas pela entidade farão um balanço do desempenho das diferentes áreas 

em 2011 e apresentarão projetos e perspectivas para o próximo ano. O Simefre representa as indústrias dos 

seguintes segmentos: Equipamentos Ferroviários de Cargas e de Passageiros, Carroçarias de Ônibus, 
Implementos Rodoviários, Duas Rodas (Motos, Bicicletas, Peças e seus Componentes) e Trailers. 
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ESPORTE

Em duas semanas, a etapa decisiva do 10º Desafio de Kart entre Amigos 
da AEAMESP. A prova será em 30 de novembro

A última e decisiva 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).

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. 
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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, reitera o 

convite para que os associados a façam, 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 realizado 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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EVENTO INTERNACIONAL

De 19 a 24 de novembro, Guadalajara, no México, receberá a XXV 
Assembleia Geral da Alamys 

Começará no sábado, 19 de novembro de 2011, em Guadalajara, México, e prosseguirá até 

a quinta-feira, 24, a XXV Assembleia Geral da Associação Latinoamericana de Metrôs e 

Subterrâneos, que terá como tema geral Presente e futuro da mobilidade na Iberoamérica. O 

encontro marca o vigésimo quinto aniversário da entidade. Sessões prévias e ato 

inaugural.A programação inclui sessão privada do Comitê de Direção da Alamys e 

Coordenadores Técnicos, a sessão plenária dos membros principais da entidade e a 

cerimônia inaugural, com participação do presidente da Alamys e presidente do Metrô-SP, Sergio Avelleda, e do 

secretario geral de Alamys, Aurélio Rojo, além de autoridades locais e convidados especiais. Programação 

técnica e de debates.Haverá painéis e conferências sobre diferentes temas: Liderança política e grandes projetos 
de transporte público, Apresentação das atividades de Alamys e da Secretaría Geral as apresentações a cargo dos 

comitês técnicos referentes às áreas de Gestão, Planificação, Manutenção e Operação. O programa inclui, sem 

confirmar, conferência com o título Sistemas integrais de mobilidade para metrópoles, a cargo do professor Vukan 

R. Vuchic, Universidade da Pensilvânia, EUA. Outros temas. No programa estão incluídos os seguintes outros 

temas: Desafios no desenvolvimento de sistemas de transporte público na América do Norte, Apresentação de 

novos membros principais da Alamys, Êxitos da mobilidade em metrôs e bondes no mundo, Governos mexicanos 

ante à mobilidade sustentável: avanços e desafios, com a participação de governadores de diferente estados 

mexicanos; Tecnologías de ponta para novos projetos de mobilidade, com a participação de representantes da 

indústria e do setor metroferroviário; Problemática da mobilidade em cidades médias, Mobilidade em grandes 

metrópoles, Apresentação de novos membros aderentes de Alamys, Responsabilidade social, Crise econômica e 

transporte público em grandes cidades, O papel das associações no desenvolvimento de sistemas de transporte 

público, com a participação anunciada da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), do Brasil; União 
Internacional de Transportes Públicos (UITP), Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER) e da 

entidade MAFEX. Sessão final. No final, haverá a apresentação das próximas reuniões da Alamys: XXVI 

Assembleia Geral, em Cádiz, Andaluzía, Espanha, e a 17ª Reunião dos Comitês Técnicos, em local ainda não 

definido. Haverá, no final, a apresentação da Declaração Institucional da Alamys. O programa inclui a realização de 

visitas técnicas.

Acesse o hotsite com todas as informações sobre a XXV Assembléia da Alamys
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HISTÓRIA DOS BONDES

Livro mostra o reencontro de Santos com os bondes. A cidade possui 
acervo com 12 unidades e quer mais

Na quinta-feira da última semana, dia 10 de novembro de 2011, houve o lançamento do livro 

Santos e Seu Museu Vivo de Bondes – o reencontro da cidade com uma velha paixão. 
Características. Produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Santos, o 

livro tem 160 páginas, textos da jornalista Luciana Reda Claro, projeto gráfico de David Cardoso 

e fotos da equipe fotógrafos da Secretaria e do acervo da Fundação Arquivo e Memória de 

Santos. A publicação mostra os principais acontecimentos que envolveram a formação do acervo 

de bondes antigos da cidade e criação e ampliação da linha turística da cidade. Ampliação do acervo de bondes.

Presente à solenidade de lançamento, o prefeito João Paulo Tavares Papa disse que a publicação é um presente 

para as futuras gerações. Ele informou que o acervo santista conta com 12 bondes entre escoceses, americanos, 

italianos e portugueses, e que estão em andamento entendimentos para a aquisição de novos exemplares de 

diversas outras partes do mundo. Solidariedade. Um lote da publicação está sendo comercializado pelo Fundo 

Social de Solidariedade do município e com renda destinada aos programas e projetos desenvolvidos pelo órgão 

público.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Durante o XXV ANPET, em Belo Horizonte, houve a premiação 7º
Concurso Monografia CBTU 2011

Durante o XXV ANPET – Congresso de Pesquisa e Ensino em Transporte., realizado de 7 a 11 
de novembro de 2011, no Centro de Convenções, Escola de Engenharia da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, houve a solenidade de premiação do 7º

Concurso Monografia CBTU 2011, promovido desde 2004 pela Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (CBTU), vinculada ao Ministério das Cidades, e que nesta edição teve 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. 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. 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. No portal da CBTU. Os estudos premiados são disponibilizados no Portal 

da CBTU; por ora, estão publicados os trabalhos premiados até a edição de 2010 (veja link no final desta matéria). 

OS PREMIADOS

1º lugar. Reestruturação da mobilidade na cidade de São Paulo: a escolha do transporte indutor do 

desenvolvimento – Ana Claudia Schad (São Paulo-SP) Flavio Lavieri Zamperlini. 2º lugar. A mobilidade urbana e o 

transporte público no desenvolvimento de um novo padrão urbano sustentável: o caso de Belo Horizonte, MG –

Riane Ricceli do Carmo (Viçosa–MG), Aline Werneck Barbosa de Carvalho, Gustavo de Souza Veríssimo. 3º lugar

– Requalificação da paisagem ferroviária: o ramal leste da região metropolitana de Curitiba, Tatiane de Lima 

(Curitiba - PR). 4º lugar – Transporte sobre trilhos como alternativa tecnológica para o corredor Ouro Verde de 

Campinas: estruturação do problema pela metodologia de auxílio multicritério à decisão, Rafaella Ribeiro Violato 

(Campinas-SP), Maria Lucia Galves, Márcia Mayumi Mukaida;. 5º lugar – Um novo padrão de deslocamentos dos 

usuários de transporte público urbano regido por uma rede sobre trilhos proposta para a região metropolitana de 

São Paulo, Silvio Rogerio Torres (São Paulo-SP). Menção honrosa – Estudo de viabilidade da linha férrea para 

transporte público coletivo através do VLT de São José do Rio Preto a Mirassol, Johnny Vieira de Souza (São José 

do Rio Preto-SP). Menção honrosa – Propostas para o transporte ferroviário de passageiros urbano e interurbano 

no Brasil Luiz Fernando Pettinati Homem de Bittencourt (Santos-SP). 

Veja os trabalhos referentes a edições anteriores do concurso
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