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SETOR METROFERROVIÁRIO

AEAMESP permanecerá como entidade integrante do Conselho Diretor 

da ANTP no biênio 2012/2013

Representada por seu presidente, engenheiro José Geraldo Baião, a AEAMESP permanecerá 

nos próximos dois anos como entidade integrante do Conselho Diretor da Associação 

Nacional de Transportes Públicos (ANTP). A decisão foi confirmada em 29 de novembro de 

2011, quando foi encerrado o processo eleitoral que renovou os Conselhos Diretor e Fiscal 

daquela entidade para o biênio 2012/2013. Havia apenas uma chapa inscrita e pela primeira vez a ANTP utilizou 

votação eletrônica em uma eleição para redefinição de seus Conselhos. Composição da Diretoria. Os membros 
da Diretoria da ANTP serão eleitos na próxima reunião do Conselho Diretor, marcada para 14 de dezembro de 

2011, na sede da Entidade, em São Paulo. 
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ALAMYS

Sérgio Avelleda presidirá a Alamys por mais um ano

O presidente do Metrô-SP, Sérgio Avelleda terá mais um mandato à frente da Associação 

Latinoamericana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys), conforme ficou definido na 25ª

Assembleia Geral da entidade, realizada no final de novembro, em Guadalajara, México. 

Bandeiras. Avelleda assegurou que atuará para que a Alamys leve adiante a bandeira do 

planejamento integrado dos transportes metroferroviário e rodoviário, além de promover 
novas tecnologias, como os sistemas de média capacidade (monotrilho, VLT, entre outros).

JUBILEU DE PRATA

Criada em 1986 - e, portanto, comemorando neste ano o seu Jubileu de Prata -, a Alamys tem o objetivo promover 

o intercâmbio de experiências, informações e de tecnologias entre seus associados. Trata-se de uma associação 

civil internacional sem fins lucrativos, composta por empresas e organizações de países latino-americanos 

(México, Porto Rico, República Dominicana, Panamá, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e Venezuela) e da 

Península Ibérica (Portugal e Espanha) que possuem sistemas de transportes metroferroviários. Outras 

deliberações em Guadalajara. Entre outras decisões, a 25ª Assembleia Geral da Alamys deliberou também pela 

aceitação de três novos membros: o Metrô de Santiago do Chile, a Linha 1 do Metrô de Lima e a Tranvia, de 

Zaragoza, e incluiu no comitê de direção os metrôs de Santiago, Caracas e de Bilbao.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Empossada diretoria do Simefre para o quadriênio 2012/2015

Em ato realizado no dia 6 de dezembro de 2011, no hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, tomou 

posse a diretoria do Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviário e 

Rodoviário (Simefre) para o quadriênio 2012/2015, presidida por José Antônio Fernandes Martins, e 

que tem como vice-presidente representante do setor metroferroviário Luiz Fernando Ferrari, e como 

um dos diretores Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária 

(Abifer). A AEAMESP esteve representada na cerimônia por seus diretores. Resultados. A solenidade de posse foi 

precedida pelo tradicional seminário de final de ano do Simefre, em que são apresentados os resultados e 

perspectivas dos setores representados por esse sindicato. Luiz Fernando Ferrari e Vicente Abate mostraram que 
o faturamento da indústria ferroviária deverá apresentar crescimento de 30% em 2011 em comparação com 2010, 

evoluindo de R$ 3,1 bilhões para R$ 4 bilhões no período. Os fabricantes de carros de passageiros aguardam a 

confirmação de investimentos em mobilidade anunciados por governos e que chegariam a R$ 70 bilhões, incluindo 

R$ 46,3 bilhões de investimentos do governo paulista no Metrô-SP e na CPTM. Exposições. O secretário de 

Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes, foi um do expositores do seminário; ele 

falou sobre os projetos de ampliação e modernização da malha metroferroviária de São Paulo. O seminário teve 

também palestras de Bernardo Figueiredo, diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 

que, entre outros pontos, se referiu a ações para modernizar o setor ferroviário de cargas e informou que logo no 

início de 2012 será lançado o edital de licitação para a primeira fase do Trem de Alta Velocidade (TAV), e de 

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

condições de financiamento para o setor de transporte. O economista Antonio Lanzana discutiu o cenário 

econômico mundial e brasileiro para o próximo ano. Houve ainda pronunciamento do presidente do Simefre, José 
Antônio Fernandes Martins, que defendeu a desoneração do setor industrial como uma das formas de equilibrar a 

competitividade das empresas brasileiras frente a indústrias de outros países emergentes, em especial a China, e 

uma saudação do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Paulo Skaf .
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ESPORTE

Depois de uma temporada de muita disputa, Sérgio D'Agostinho sagrou-

se campeão do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

Depois de uma temporada com oito provas e muita competitividade, Sérgio D´Agostino sagrou-se 

campeão do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. A última prova foi realizada na noite 

de 30 de novembro de 2011, no Kartódromo Internacional Granja Viana CLASSIFICAÇÃO GERAL 

FINAL

Com os resultados das oito etapas e, considerado o descarte da pior pontuação de cada piloto, a 

classificação do geral final do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP ficou assim: 1º) Sérgio, 174 pontos; 

2º) Márcio, 164 pontos; 3º) Marina, 161 pontos; 4º) Carlos Raul, 157 pontos; 5º) Zizo, 145 pontos; 6º) Valter, 142 

pontos; 7º) Eduardo, 138 pontos e 8º) Manoel, 134. 
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INSTITUTO DE ENGENHARIA

Na próxima segunda-feira, 12 de dezembro, João Crestana receberá o 

título de Eminente Engenheiro do Ano.

Em cerimônia a ser realizada no dia 12 de dezembro de 2011, às 19h30, em sua sede, o Instituto de 

Engenharia de São Paulo outorgará o título de Eminente Engenheiro do Ano ao engenheiro João 

Crestana. O anuncio foi feito pelo presidente do Instituto de Engenharia, Aluízio de Barros Fagundes. 
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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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FOTOS DA AEAMESP NO FACEBOOK

Veja no Facebook as fotos da festa de confraternização da AEAMESP, 

realizada em 1º de dezembro 

Acesse o link ao final desta notícia e veja no Facebook as fotos da festa de confraternização 

da AEAMESP, ocorrida na noite de 1º de dezembro de 2011, no Instituto de Engenharia, em 

São Paulo.

17ª SEMANA E JANTAR DANÇANTE

Veja também 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 no buffet Baiuca, em 14 de outubro de 

2011.

Veja as fotos da festa de final de ano na AEAMESP. No mesmo espaço, acesse também as fotos da 17ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária e do Jantar Dançante
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ANIVERSARIANTES

Confira no Portal da AEAMESP os aniversariantes do mês de dezembro

Veja 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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