
Número 119 - DE 6 A 12 DE FEVEREIRO DE 2012

EVENTO ADIADO

Previsão de chuva intensa para este sábado, 11 de fevereiro, provoca 
adiamento do 1º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco.

ESPORTE

No dia 15 de março começarão as emoções do 11º Desafio de Kart entre 
Amigos da AEAMESP.

ENCONTRO TÉCNICO 

Sindicato dos Engenheiros colocará em debate o Plano Estratégico SP2040. 
Será na manhã desta quarta-feira, 9 de fevereiro. 

SETOR METROFERROVIÁRIO

Solenidade de abertura e seis painéis temáticos compõem o programa do IX 
Seminário Metroferroviário, em 6 e 7 de março, no Rio de Janeiro

CULTURA

Em exposição no SESC Santana, o engenheiro Peter Alouche está ao lado dos 
grandes que já cantaram a cidade de São Paulo

PASSEIO FERROVIÁRIO

Estrada de Ferro Campos de Jordão oferece diferentes opções de passeio 
ferroviário e garante a beleza da paisagem

INFORMAÇÃO 

VDI disponibiliza nova edição do Informativo Técnico Brasil-Alemanha

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

De 8 a 10 de maio de 2012, o Rio de Janeiro será sede do seminário Rail and 
Metro: Latin America 2012

FOTOS DA AEAMESP NO FACEBOOK

Veja no Facebook as fotos da 17ª Semana, do Jantar Dançante e da festa de 
confraternização de fim de ano 

ANIVERSARIANTES

Veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes do mês de fevereiro

EVENTO ADIADO

Previsão de chuva intensa para este sábado, 11 de fevereiro, provoca 
adiamento do 1º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco.

Em razão da previsão de chuva intensa para o próximo sábado, 11 de fevereiro, durante todo o 

dia, a direção da AEAMESP decidiu adiar a realização do 1º CHOPP TÊNIS AEAMESP –

Festival de Tênis, Chopp e Churrasco, previsto para acontecer naquela data, na Área de Lazer 

do Metro Clube, no Jabaquara.

Nova data. Ao prestar a informação, o vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, 

engenheiro Carlos Rossi acrescentou que uma nova data para o evento será oportunamente 

anunciada.
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ESPORTE

No dia 15 de março começarão as emoções do 11º Desafio de Kart entre 
Amigos da AEAMESP.

A primeira etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será realizada na noite de 15 

de março de 2012, uma quinta-feira, no Kartódromo Internacional Granja Viana, localizado na Rua 
Dr.Tomas Sepe, 433, em Cotia-SP.  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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ENCONTRO TÉCNICO 

Sindicato dos Engenheiros colocará em debate o Plano Estratégico 
SP2040. Será na manhã desta quarta-feira, 9 de fevereiro. 

Nesta quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012, das 8h30 às 13h, o Sindicato dos Engenheiros no Estado 

de São Paulo (SEESP), com o apoio institucional da AEAMESP e de outras organizações do setor, 

promoverá o encontro técnico Mobilidade Urbana no Contexto do Plano Estratégico SP2040. Local.

O evento será na sede do SEESP, na Rua Genebra, 25, 1º andar, Bela Vista, São Paulo-SP –

telefone (11) 3113-2600, fax: (11) 3242- 2368, seesp@seesp.org.br, www.seesp.org.br. 

Informações. Outras informações a respeito do encontro podem ser obtidas pelo número (11) 3113-2641.

INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS

A solenidade de abertura dos trabalhos terá a participação do Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente do 

SEESP; Luiz Carlos Bueno de Lima, secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, do Ministério das 

Cidades; Jurandir Fernandes, secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo; Miguel Bucalem, 

secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo; Marcelo Branco, secretário municipal de 

Transportes de São Paulo, e Ailton Brasiliense, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos.

TEMAS

Haverá três sessões de exposição e debates, com os temas listados na sequência. 1) A mobilidade no 

planejamento estratégico SP2040. Esta sessão será coordenada por Laerte Conceição Mathias de Oliveira, vice-

presidente do SEESP e membro do Conselho Consultivo da AEAMESP, com palestra de Miguel Bucalem e 

participação, como debatedores, secretários Jurandir Fernandes e Marcelo Branco. 2) A implantação de veículo 
leve sobre trilhos (VLT) e sua contribuição para a mobilidade e revitalização urbana. Nesta sessão, os trabalhos 

serão coordenados por Antônio Roberto Martins, diretor do SEESP. Haverá palestras do consultor Peter Alouche e 

de Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer), atuando como debatedor 

João Alencar Oliveira Junior, gerente técnico Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana. 3) 

Bolsões verdes – estacionamentos estratégicos: redução do transporte individual e consequente melhoria da 

fluidez do coletivo, com palestras de Alexandre Gomide, diretor Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

Nazareno Affonso, coordenador nacional do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade 

para Todos (MDT). Atuará como debatedor Emiliano Affonso, diretor do SEESP e membro do Conselho Consultivo 

da AEAMESP. A direção dos trabalhos nesta sessão estará a cargo de Edilson Reis, coordenador do Grupo de 

Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana do SEESP. Debates e encerramento. Após as apresentações haverá 

debates. O encerramento está previsto para as 13h.

APOIO INSTITUCIONAL

Além da AEAMESP, apoiam o encontro as seguintes organizações: Abifer (Associação Brasileira da Indústria 

Ferroviária), ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos), CNTU (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados), FNE (Federação Nacional dos Engenheiros) PMSP 

(Prefeitura do Município de São Paulo), Semob (Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do 

Ministério das Cidades), Simefre (Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e 

Rodoviários) SMDU (PMSP Plano SP2040 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo), 

SMT (Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo), STM (Secretaria Estadual dos Transportes 

Metropolitanos de São Paulo), SPUrbanuss (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 

Passageiros de São Paulo).
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Solenidade de abertura e seis painéis temáticos compõem o programa 
do IX Seminário Metroferroviário, em 6 e 7 de março, no Rio de Janeiro

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, está convidado para a mesa de 
honra que abrirá os trabalhos do IX Seminário Nacional Metroferroviário, promovido para 

Comissão Metroferroviária da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), e, 

programado para os dias 6 e 7 de março de 2012, no Rio de Janeiro. Outras lideranças do 

setor.  A sessão inaugural contará com a participação e outras lideranças do setor, incluindo os 

secretários Júlio Lopes, dos Transportes do Estado do Rio de Janeiro, e Jurandir Fernandes, dos 

Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, além de Bernardo Figueiredo, diretor geral 

da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e de representante do Ministério das Cidades, ainda não 

definido. Também participarão da sessão inaugural Flávio Medrano de Almada, presidente do Metrô Rio; Ailton 

Brasiliense Pires,  presidente da ANTP; Joubert Fortes Flores Filho, presidente do Conselho da Associação 

Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) e da Comissão Metroferroviária da 

ANTP; Vicente Abate - presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer); Rodrigo Vilaça -

Diretor Executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF). e Halan Moreira, presidente 
da Associação Brasileira de Monotrilhos (Abramon). Local. O encontro acontecerá no Hotel Everest em Ipanema, 

Rua Prudente de Morais, 1117, Ipanema, Rio de Janeiro, telefone (21) 2525-2200 e fax (21)2521-3198. Veja por 

meio do link abaixo as condições para inscrição e hospedagem e também a programação completa do encontro. 

Temas. A Comissão Metroferroviária divulgou a estrutura temática do encontro, apresentada a seguir.

PRIMEIRO DIA

No primeiro dia dos trabalhos serão desenvolvidas três sessões. Trem metropolitano e trem regional. A primeira 

sessão tratará do tema Transporte sobre trilhos: investimentos e projetos de mobilidade nas cidades, regiões 

metropolitanas, e ligações entre regiões metropolitanas com trens de média velocidade. Será um debate sobre os 

investimentos e projetos dos sistemas metroferroviários no Brasil: metrô, trem metropolitano e trem regional. 

Concessões e PPPs. Concessão e Parceria Público Privado na operação dos metrôs e trens. Nesta sessão, 

deverão ser apresentadas as vantagens e desvantagens do modelo aplicado nos sistemas do Rio de Janeiro e São 
Paulo; e discutidos os modelos propostos para o Trem de Alta Velocidade (TAV) e para os metrôs brasileiros.

Manutenção. Na terceira e última sessão do primeiro dia será desenvolvido o tema A Gestão de Ativos e a 

Modernização dos procedimentos de manutenção. Será um debate sobre as modernas formas de gerir os ativos e 

a importância de se realizar uma reengenharia nos procedimentos de manutenção. Monotrilhos e VLT.

SEGUNDO DIA

Novas tecnologias para gestão da operação. Os trabalhos do segundo dia serão abertos com o tema Gestão da 

operação com novas tecnologias. A discussão deve abordar as vantagens e desvantagens de uma operação com 

automação integral – ‘driverless’, CBTC, com relação ao desempenho do sistema e aos seus custos. Novos 

negócios nas operações dos metrôs. A penúltima sessão do encontro discutirá novos modelos de receitas não 

operacionais visando metas de benchmarking mundial (Hong Kong). A importância de receitas na gestão de 
metrôs diante da escassez dos recursos públicos e como forma de viabilizar a operação privada. Monotrilho e 

VLT. Na parte da tarde, o tema em foco será Monotrilho e VLT – a opções para as cidades brasileiras. 

Veja ficha técnica com a programação do encontro e informações sobre inscrições, passagens e 
hospedagem
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CULTURA

Em exposição no SESC Santana, o engenheiro Peter Alouche está ao lado 
dos grandes que já cantaram a cidade de São Paulo

Ao lado de nomes como Adoniran Barbosa, Paulo Vanzolini, Inezita Barroso, Caetano Veloso, Tom 
Zé e cerca de sete mil outros compositores, o nosso colega, engenheiro Peter Alouche, tem também 

um lugar no SESC Santana, na exposição Roteiro musical da cidade de São Paulo, cujo curador é o 

jornalista e pesquisador Assis Ângelo. Uma toada. Em parceria com o violeiro Téo Azevedo, Peter 

Alouche é o autor da toada São Paulo de Todos Nós, representada na mostra. Até 1º de abril. A 

exposição  permanecerá até 1º de abril de 2012 no SESC Santana, unidade localizada na Avenida 

Luiz Dumont Villares, 579, Santana, São Paulo-SP, telefone (11) 2971-8700, email@santana.sescsp.org.br.

Veja matéria publicada na revista eletrônica E-Online, do SESC

Veja matéria no blog de Assis Ângelo

Veja fotos da exposição
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PASSEIO FERROVIÁRIO

Estrada de Ferro Campos de Jordão oferece diferentes opções de 
passeio ferroviário e garante a beleza da paisagem

No ar há cerca de três meses, o portal da estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) apresenta 

dados históricos sobre essa ferrovia, hoje vinculada à Secretaria de Transportes Metropolitanos do 

Estado de São Paulo. Passeios. A EFCJ tem extensão de 47 km e vários percursos ferroviários, 

em diferentes extensões, horários e tarifas, com garantia da beleza da paisagem. O portal fornece 

informações sobre horários de operação de cada passeio como utilizar os serviços da ferrovia. Para 

conhecer o portal, acesse o link ao final desta notícia.

Acesse o portal da Estrada de Ferro Campos de Jordão
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INFORMAÇÃO 

VDI disponibiliza nova edição do Informativo Técnico Brasil-Alemanha

Está disponível o Informativo Técnico Brasil-Alemanha, Número 24, Ano 3, Fevereiro de 2012, 

editado pela Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI), entidade parceira da AEAMESP. 

Os assuntos. Os assuntos em foco são os seguintes: 'Tendência: plástico verde', 'Na onda do 
plástico na engenharia automotiva', 'Quanto carbono sua embalagem emite?', 'Feira CeBIT: o 

coração do mundo digital', 'Oportunidade: Simpósio Internacional Plástico e Elastômeros'. A 

publicação também divulga relação de eventos VDI-Brasil em 2012.

Acesse o arquivo PDF com a nova edição do informativo
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL

De 8 a 10 de maio de 2012, o Rio de Janeiro será sede do seminário Rail 
and Metro: Latin America 2012

Será no Rio de Janeiro, no período de 8 a 10 de maio de 2012, o seminário internacional Rail and 

Metro: Latin America 2012, que conta com apoio institucional da AEAMESP e de outras 

organizações do setor. Temas. Estes são alguns dos temas que estarão em foco durante o evento: 

Demanda de transporte de passageiros e mercadorias e sistemas de integração; Estratégias para 

reduzir gastos e aumentar receitas de empresas de metrô e de ferrovias; Parâmetros técnicos e 
operacionais para novas linhas de metrô e ferrovias; Material rodante, tração e eletrificação; 

Sistemas de segurança em linhas de metrô e de Ferrovias; Sinalização e sistemas de controle telecomunicações 

Instalação de novas tecnologias Operações e manutenção. Outras informações e inscrições. Para outras 

informações e inscrições, acesse o link ao final desta notícia. 

Acesse o ambiente virtual para informações e inscrições sobre o evento
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FOTOS DA AEAMESP NO FACEBOOK

Veja no Facebook as fotos da 17ª Semana, do Jantar Dançante e da 
festa de confraternização de fim de ano 

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 de Tecnologia 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.

Acesse o ambiente do Facebook com as fotos da AEAMESP
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ANIVERSARIANTES

Veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes do mês de fevereiro

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados aniversariantes no mês de fevereiro. 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 deste mês
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