
Número 109 - DE 28 DE NOVEMBRO A 4 DE DEZEMBRO DE 2011

FIM DE ANO

Nesta quinta-feira, 1º de dezembro, acontecerá a festa de confraternização da 
AEAMESP 2011

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Presidente da AEAMESP participará em dezembro da 31ª Reunião do Conselho 
Nacional das Cidades, em Brasília

PRÊMIO

Pela terceira vez consecutiva, Metrô-SP conquista o prêmio Maiores & 
Melhores do Transporte e Logística, na categoria Ferroviário de Passageiro. 

ESPORTE

Nesta quarta, 30 de novembro, a etapa decisiva do 10º Desafio de Kart entre 
Amigos da AEAMESP. 

1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

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

FOTOS DA AEAMESP NO FACEBOOK

Veja no Facebook as fotos da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e do 
Jantar Dançante da AEAMESP

SETOR METROFERROVIÁRIO

Em 6 de dezembro, Simefre dará posse à nova diretoria e apresentará balanço 
de 2011 e projeções para 2012. Veja o programa.

ANIVERSARIANTES

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

FIM DE ANO

Nesta quinta-feira, 1º de dezembro, acontecerá 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. A entrada será 

franca para os associados da AEAMESP. Não sócios pagarão R$50,00. O local possui 

estacionamento pago: R$10,00; associados do Instituto de Engenharia pagam R$1,00. 
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Presidente da AEAMESP participará em dezembro da 31ª Reunião do 
Conselho Nacional das Cidades, em Brasília

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, participará nos dias 7, 8 e 9 de 

dezembro de 2011, em Brasília, da 31ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, incluindo 

reunião do Comitê Técnico Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, do qual é 

membro titular. Primeiro dia. O primeiro dia dos trabalhos terá o desenvolvimento de dois painéis; 

na parte da manhã, será abordado o tema Relação entre governo e sociedade civil na 

implementação das políticas públicas: Desafios no campo do controle social com gestão democrática. Na parte da 

tarde, será focalizado o tema Megaeventos, impactos sociais e conflitos fundiários urbanos. No início da noite 

haverá a reunião dos representantes dos diversos segmentos que compõem o Conselho Nacional das Cidades. 

Segundo dia. Os períodos matutino e vespertino serão dedicados às reuniões dos diferentes Comitês, incluindo o 

Comitê de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Nesta etapa, além dos debates sobre os temas de cada área, 

haverá a análise do balanço anual e uma discussão sobre as atividades para 2012. Para o início da noite do 

segundo dia está prevista a Reunião da Comissão de Sistematização das Resoluções. Terceiro e último dia. Na 
manhã do terceiro dia, os Comitês farão relatos sobre as conclusões de seus debates; a parte da tarde será 

dedicada à deliberação das Resoluções do Conselho Nacional das Cidades. 
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PRÊMIO

Pela terceira vez consecutiva, Metrô-SP conquista o prêmio Maiores & 
Melhores do Transporte e Logística, na categoria Ferroviário de 
Passageiro. 

Repetindo o que aconteceu em 2009 e em 2010, a Companhia do Metropolitano de São Paulo 

– Metrô conquistou as qualificações de melhor empresa na categoria Ferroviário de 
Passageiros no ranking da publicação anual Maiores & Melhores do Transporte e Logística, da 

OTM Editora. A premiação foi programada para esta terça-feira, 29 de novembro de 2011, no Hotel Unique, em 

São Paulo. Trata-se da vigésima-quarta edição do prêmio. Diversos setores. A publicação apresenta o balanço 

anual do desempenho financeiro das empresas e premia as melhores entre as maiores em todos os modais: 

rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo e fluvial, além de mostrar as melhores indústrias de implementos, 

carrocerias e pneus ligadas ao transporte. Esta edição de Maiores e Melhores do Transporte e Logística está 

baseado nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2010 de um conjunto de mais de 700 empresas 

representativas de diferentes segmentos dos setores de transporte e de logística. Dez critérios. Para a realização 

da avaliação, há uma análise especializada dos balanços, levando em conta dez critérios, sendo o primeiro deles a 

Receita Operacional Líquida, que indica a participação no mercado. Em seguida, são considerados outros nove 

critérios, com o mesmo peso: Patrimônio Liquido, Lucro Operacional. Lucro Líquido, Liquidez Corrente, 

Endividamento Geral, Rentabilidade da Receita, Rentabilidade do Patrimônio Líquido, Produtividade do Capital e 
Crescimento da Receita. 
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ESPORTE

Nesta quarta, 30 de novembro, a etapa decisiva do 10º Desafio de Kart 
entre Amigos da AEAMESP. 

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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FOTOS DA AEAMESP NO FACEBOOK

Veja no Facebook as fotos da 17ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária e do Jantar Dançante da AEAMESP

Acesse o link ao final desta notícia e veja no Facebook quase 1.000 fotos selecionadas 

referentes à 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e à exposição de produtos e serviços 

Metroferr 2011, realizadas paralelamente no período de 13 a 16 de setembro de 2011, e 

também fotos do Jantar Dançante, realizado o buffet Baiuca em 14 de outubro de 2011.

Veja as fotos no Facebook
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Em 6 de dezembro, Simefre dará posse à nova diretoria e apresentará 
balanço de 2011 e projeções para 2012. Veja o programa.

Estão previstos para o dia 6 de dezembro de 2011, a partir das 8h30, 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). Abertura e resultados. O programa 

prevê para 8h30 – Cerimônia de abertura pelo presidente do Simefre, José Antonio Fernandes 

Martins e apresentação do desempenho e resultado econômico dos setores industriais filiados à 

entidade e perspectivas para 2012: Ônibus, Implementos Rodoviários, Veículos de Duas Rodas (Bicicletas e 

Motocicletas) Metroferroviário (Cargas Passageiros), Relações Trabalhistas. Cenário econômico. 10h - Palestra 

do economista Antonio Lanzana, abordando o tema: Cenário Econômico Mundial e Brasileiro. BNDES10h40 -

Apresentação de Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, superintendente da Área de Operações Indiretas do 

BNDES, sobre o tema Financiamentos para a indústria e operadoras de transporte ferroviário, metroferroviário e 

rodoviário. Presidente da Câmara federal. 11h - Palestra do presidente da Câmara Federal, deputado Marco 

Maia, sobre o tema O Legislativo e as reformas necessárias para sustentar o desenvolvimento do País. TAV e 

Concessões. 11h20 - Apresentação do diretor geral da ANTT, Bernardo Figueiredo, sobre o tema Projeto do TAV 

e Concessões Rodoviárias e Ferroviárias. Ministro dos Transportes. 11h40- Palestra do ministro dos 

Transportes, Paulo Sérgio Passos, sobre o tema Realizações e programa de obras de ampliação e melhoria das 

ferrovias e rodovias do País. Encerramento. 12h20 - Palavras de encerramento do seminário, por Paulo Skaf, 

presidente da FIESP.
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ANIVERSARIANTES

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

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

aniversariantes no mês de dezembro. 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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