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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Presidente da AEAMESP participará 32ª Reunião do Conselho Nacional das 
Cidades, em Brasília

1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

O 1º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco da AEAMESP foi reprogramado para 
17 de março

ESPORTE

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

SETOR METROFERROVIÁRIO - I

AEAMESP participará do IX Seminário Metroferroviário, em 6 e 7 de março, no 
Rio de Janeiro

SETOR METROFERROVIÁRIO - II

A 83ª Reunião da Comissão Metroferroviária está marcada para o dia que 
antecede a abertura do IX Seminário, no Rio de Janeiro

EXPANSÃO

Quatro novos trens da CPTM iniciam fase de operação assistida na Linha 8-
Diamante

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

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

EVENTOS PROFISSIONAIS

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) anuncia a eventos nas 
áreas de Gerenciamento, Tecnologia, Carreira e Vida

CULTURA

Aproveite o carnaval e veja exposição no SESC Santana em que Peter Alouche 
está ao lado dos grandes que já cantaram a cidade de São Paulo. 

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Presidente da AEAMESP participará 32ª Reunião do Conselho Nacional 
das Cidades, em Brasília

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, participará nos dias 29 de fevereiro 

e 1º e 2  de março de 2012, em Brasília, da 32ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, 

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

qual é membro titular. Novo ministro. Será a primeira reunião do Conselho Nacional das Cidades 

na gestão do ministro Aguinaldo Ribeiro, que assumiu o posto em 6 de fevereiro último, em 
substituição ao deputado Mário Negromonte.
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1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

O 1º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco da AEAMESP foi reprogramado 
para 17 de março

O vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos Rossi informou 

que o 1º CHOPP TÊNIS AEAMESP – Festival de Tênis, Chopp e Churrasco será realizado no 

dia 17 de março de 2012, sábado, das 8h30 às 17h, no local originalmente definido: a Área de 

Lazer do Metro Clube, no Jabaquara. Inscrições. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria 

da AEAMESP até o dia 15 de março de 2012. Preços. Para associados e dependentes a 

atividade é grátis; não sócios convidados pagarão R$ 30,00. Regulamento. As partidas 

(simples ou de duplas) terão 15 minutos de duração. Serão entregues troféus aos campeões.
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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 

Doutor 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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SETOR METROFERROVIÁRIO - I

AEAMESP participará 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. Na sessão com o tema Concessão e Parceria Público Privado na operação dos metrôs e 

trens, 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

Acesse a tabela com itens patrocináveis do IX Seminário Metroferroviário

Início

SETOR METROFERROVIÁRIO - II

A 83ª Reunião da Comissão Metroferroviária está marcada para o dia 
que antecede a abertura do IX Seminário, no Rio de Janeiro

Está convocada para o dia 5 de março de 2012, a partir das 15h, na sede do Metrô Rio (Avenida 

Presidente Vargas, 2.000, Rio de Janeiro-R), a realização da 83ª Reunião da Comissão 

Metroferroviária. Pauta. No encontro serão discutidos, os seguintes tópicos: 1) I X Seminário 

Metroferroviário da ANTP: organização e programação; 2) Comissão Metroferroviária: 

Planejamento para 2012, 3) Grupos de Trabalho: Planejamento das atividades para 2012. 

Reunião antecede IX Seminário. A 83ª Reunião da Comissão antecede a realização do IX 

Seminário Metroferroviário, que terá seus trabalhos abertos na manhã de 6 de março, igualmente 
no Rio de Janeiro.
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EXPANSÃO

Quatro novos trens da CPTM iniciam fase de operação assistida na Linha 
8-Diamante

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) recebeu no dia 6 de fevereiro de 

2012  quatro novos trens para início da operação assistida na Linha 8-Diamante (Júlio 

Prestes-Itapevi). Características. Fabricados pela CAF, na unidade em Hortolândia/SP, os 

trens têm 170 metros de comprimento, são formados por oito carros cada e equipados com recursos tecnológicos 

avançados, ar-condicionado, sistemas de informação audiovisual (monitores de vídeo e displays) e de sinalização 

de abertura e fechamento de portas. Outros recursos. Além disso, dispõem de sistema de monitoramento por 

meio de câmeras instaladas no interior das composições e na parte externa do primeiro e último carros, o que 

permite visualizar o movimento de usuários na plataforma da estação. Salão contínuo. O salão da composição é 

contínuo, com passagem livre entre os carros. Acessibilidade. As composições são acessíveis para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida e contam também com dispositivos para orientar usuários com deficiência 
auditiva (mapa dinâmico) e visual (informações por áudio). Operação assistida. Os quatro trens já passaram pela 

fase de testes e a partir de agora entram no período de operação assistida, com técnicos monitorando as viagens 

com passageiros, fora dos horários de pico. Modernização da frota. A CPTM informa que, desde 2006, já foram 

adquiridos 105 trens. Com a entrega desses quatro trens, o número em operação chega a 64. Os 41 trens 

restantes serão entregues gradativamente até 2013. Para reforçar a frota, a CPTM já iniciou o processo licitatório 

para a aquisição de mais 55 trens. 

Veja foto dos trens

Veja outra foto da composição
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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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EVENTOS PROFISSIONAIS

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) anuncia a eventos 
nas áreas de Gerenciamento, Tecnologia, Carreira e Vida

A Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI), entidade parceira da AEAMESP, anunciou a 

agenda de eventos nas áreas de Gerenciamento, Tecnologia, Carreira e Vida. Em 29 de fevereiro.

O primeiro evento da série será Falar em público para Engenheiro, programado para o dia 29 de 

fevereiro, das 8h30 às 17h30, na Câmara Brasil-Alemanha, rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, na 

cidade de São Paulo (veja os detalhes a partir do link ao final desta notícia).  

Veja a programação semestral
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CULTURA

Aproveite o carnaval e veja exposição no SESC Santana em que 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. Aberto durante o carnaval. Boletim 

AEAMESP confirmou que a exposição estará aberta normalmente durante o carnaval.

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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