
Número 122 - DE 27 DE FEVEREIRO A 4 DE MARÇO DE 2012

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Com participação da AEAMESP, realiza-se nesta semana, em Brasília, a 32ª
Reunião do Conselho Nacional das Cidades

18º SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA

Inscrições de trabalhos candidatos a apresentação na 18ª Semana de 
Tecnologia Metroferroviária devem ser feitas até 20 de abril

CONCURSO DE MONOGRAFIAS

Inscrições para o 8º Concurso de Monografia CBTU 2012 estarão abertas até 
1º de agosto 

ENCONTRO TÉCNICO

Sindicato dos Engenheiros disponibiliza apresentações de debate sobre o Plano 
Estratégico SP2040, realizado em 9 de fevereiro

SETOR METROFERROVIÁRIO - I

A 83ª Reunião da Comissão Metroferroviária será em 5 de março, dia que 
antecede a abertura do IX Seminário Metroferroviário, no Rio de Janeiro

SETOR METROFERROVIÁRIO - II

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

1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

O 1º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco da AEAMESP está definido para 17 
de março. Vencedores receberão troféus.

DANÇA DE SALÃO

Aulas de dança de salão começam nesta terça-feira, 28 de fevereiro. As 
inscrições estão abertas.

ESPORTE

Em duas semanas começará o 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. 
Primeira etapa será em 15 de março

ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Até sexta (2), inscrições na Fundação Vanzolini para capacitação em 
sustentabilidade. Pessoal do Metrô-SP, CPTM e SPTrans: desconto de 20%

EVENTOS PROFISSIONAIS

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

ANIVERSARIANTES

Até quarta (29), veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes de fevereiro. A 
partir de quinta, os associados que aniversariam em março 

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Com participação da AEAMESP, realiza-se nesta semana, em Brasília, a 

32ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades

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.
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18º SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA

Inscrições de trabalhos candidatos a apresentação na 18ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária devem ser feitas até 20 de abril

Encerra-se em 20 de abril de 2012, uma  sexta-feira, o prazo para inscrição de trabalhos candidatos 

a serem apresentados na 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, de 11 a 14 de setembro de 

2012, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à exposição de 

produtos e serviços Metroferr 2012. Quando da inscrição, o autor deverá apresentar uma síntese do 

seu trabalho. Os outros prazos. O resultado do julgamento dos trabalhos será anunciado em 30 de 

abril de 2012, no Portal da AEAMESP. Os autores que tiverem seus trabalhos selecionados deverão entregar a 

versão completa, por escrito, até 30 de julho de 2012. No dia 15 de agosto de 2012, deverão ser entregues as 

apresentações em mídia  eletrônica.  Regulamento. O regulamento completo pode ser acessado por meio de link 

ao final desta notícia.

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para informações adicionais, entrar em contato com Debora Camichiolli, da coordenação de Eventos da 

AEAMESP pelos telefones: +55 (11) 3284-0041 e +55 (11)3287-4565, ou pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br.

Acesse o regulamento
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CONCURSO DE MONOGRAFIAS

Inscrições para o 8º Concurso de Monografia CBTU 2012 estarão abertas 

até 1º de agosto 

Até o dia 1º de agosto de 2012, estarão abertas as inscrições para o 8º Concurso de 

Monografia CBTU 2012, com o tema Transporte Metroferroviário – Mobilidade e 

desenvolvimento urbano. Objetivo. O objetivo da iniciativa é estimular a pesquisa na área de 

transporte urbano, reconhecendo os trabalhos com qualidade técnica e de aplicabilidade no 

setor de transporte. Quem pode participar. Estão habilitados a participar candidatos de 

qualquer formação acadêmica e nacionalidade, que possuam diploma de nível superior, além de estudantes que 

estejam cursando os dois últimos anos da graduação. Prêmios. Os cinco primeiros colocados receberão 

certificado, publicação da monografia e participação no próximo Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes 

da ANPET, com passagens aéreas e hospedagens incluídas. Aos três primeiros ganhadores são concedidos 

prêmios, em espécie, de acordo com a seguinte classificação: 1º prêmio, R$ 10 mil; 2º prêmio, R$ 6 mil e 3º

prêmio, R$ 3 mil. 

Veja o regulamento, publicado no portal da CBTU
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ENCONTRO TÉCNICO

Sindicato dos Engenheiros disponibiliza apresentações de debate sobre 

o Plano Estratégico SP2040, realizado em 9 de fevereiro

O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP) está disponibilizando para livre 

consulta apresentações feitas durante o encontro técnico Mobilidade Urbana no Contexto do Plano 

Estratégico SP2040, realizado no dia 9 de fevereiro de 2012, na sede da entidade, em São Paulo 

com apoio institucional da AEAMESP. Apresentações disponíveis. Podem ser consultadas as 

seguintes apresentações: 1) Mobilidade (e Acessibilidade) Urbana no contexto do Plano Estratégico 

SP2040, assinada pela Superintendência de Planejamento de Transporte, da Diretoria de Planejamento de 

Transporte e de Gestão Corporativa da São Paulo Transporte (SPTrans); 2) Plano SP 2040 - Bolsões Verdes e a 

Mobilidade; 3) A Implantação de Veículo Leve sobre Trilhos e sua Contribuição para a Mobilidade e Revitalização 

Urbana, por Vicente Abate, presidente da ABIFER; 4) Política de Estacionamento dos automóveis, por Nazareno 

Stanislau Affonso, arquiteto, coordenador do Escritório da ANTP em Brasília, coordenador Nacional do MDT, e 

presidente do Instituto Ruaviva; 5) VLT - Transporte de Média Capacidade para São Paulo, por Peter Alouche, 

engenheiro e consultor, e 6) 

SP 2040 - A cidade que queremos; Eixo Mobilidade e Acessibilidade. 

Acesse o ambiente virtual a partir do qual os trabalhos estão disponibilizados
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SETOR METROFERROVIÁRIO - I

A 83ª Reunião da Comissão Metroferroviária será em 5 de março, dia 

que antecede a abertura do IX Seminário Metroferroviário, 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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SETOR METROFERROVIÁRIO - II

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
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1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

O 1º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco da AEAMESP está definido 

para 17 de março. Vencedores receberão troféus.

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, na 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/duplas) terão 15 minutos de 

duração. Serão entregues troféus aos campeões.

CONCORRENTES JÁ INSCRITOS

O vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos Rossi, informa que o 1º CHOPP 

TÊNIS AEAMESP – Festival de Tênis, Chopp e Churrasco recebeu até a manhã de 27 de fevereiro as inscrições 

de três duplas e de sete jogadores que atuarão nas  partidas individuais. "Estamos aguardando que outros 

associados que fizeram a pré-inscrição confirmem a participação", disse frisando que as inscrições poderão ser 

feitas na Secretaria da AEAMESP até o dia 15 de março, a quinta-feira que antecede ao evento. Churrasco. 

Segundo Carlos Rossi, quem ainda não tem habilidade para jogar tênis, poderá desfrutar da companhia dos 

colegas e aproveitar o chope e o churrasco, que serão servidos a partir das 11h.
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DANÇA DE SALÃO

Aulas de dança de salão começam nesta terça-feira, 28 de fevereiro. As 

inscrições estão abertas.

As aulas de dança de salão começarão no dia 28 de fevereiro de 2012, terça-feira, e serão 

desenvolvidas todas as terças e quintas, das 18h 19h30, no Edifício Metrô 1, localizado na Rua 

Augusta, 1.626, São Paulo-SP (próximo à Estação Consolação do Metrô-SP). Inscrições. As 

inscrições devem ser feitas na Secretaria da AEAMESP, pelo telefone (11) 3284-0041 ou pelo e-mail 

eventos@aeamesp.org.br.
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ESPORTE

Em duas semanas começará o 11º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP. Primeira etapa será em 15 de março

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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ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Até sexta (2), inscrições na Fundação Vanzolini para capacitação em 

sustentabilidade. Pessoal do Metrô-SP, CPTM e SPTrans: desconto de 

20%

A Fundação Vanzolini concede descontos de 20% para funcionários do Metrô-SP, da CPTM e 

da SPTrans interessados em participar no curso Sustentabilidade na Cadeia Produtiva –

Sistemas de Produção Sustentável. Disciplinas. Estas são as disciplinas do curso: O paradigma 

da produção sustentável; O enfoque sistêmico aplicado a projetos de sustentabilidade; 

Dimensões dos sistemas de produção sustentável (Triple Bottom Line); Estratégia e sustentabilidade; 

Planejamento e gestão ambiental; Produção Mais Limpa (P+L); Análise do Ciclo de Vida do Produto (Life Cycle 

Management); Redes de relacionamentos para sustentabilidade; Gestão da cadeia de suprimentos (Green supply 

chain management); Responsabilidade social corporativa; Eco-Inovação e mercados “verdes”; Sistemas de 

Indicadores da Produção Sustentável; Aspectos do Direito Ambiental; Projeto e desenvolvimento de produtos 

sustentáveis (Plano de Negócio Sustentável). Prazo para inscrições. As inscrições estarão abertas até a sexta-feira 

da próxima semana, dia 2 de março de 2012; a lista de aprovados será divulgada na segunda-feira, em 5 de 

março, e as matrículas deverão ser feitas na terça-feira, em 6 de março de 2012.  Aulas. As aulas começarão em 

17 de março de 2012 e prosseguirão sempre aos sábados, das 8h às17h; a duração total é de 160 horas ou cerca 

de seis meses. Local.  As aulas acontecerão na Avenida Paulista, 967 (entre as estações Brigadeiro e 

Trianon/MASP da Linha 2 – Verde do Metrô-SP). 

SOBRE OS DESCONTOS

Em comunicação à AEAMESP, o consultor e professor da Fundação Vanzolini Luciano Mazza assinalou: “Os 

funcionários do Metro, CPTM e SPTrans terão direito a um bom desconto (20%), bastando para isso que se 

identifiquem como tal, citando o meu nome como contato para conseguir os benefícios oferecidos”.

Veja outras informações diretamente no portal da Fundação Vanzolini
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EVENTOS PROFISSIONAIS

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) anuncia 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). Em 7 de março. O 

segundo evento, intitulado Como Estimular a Inovação e Criatividade dos Engenheiros, está agendado para 7 de 

março e acontecerá no mesmo endereço e terá a mesma duração do primeiro evento: das 8h30 às 17h30.

Veja a programação semestral
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ANIVERSARIANTES

Até quarta (29), veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes de 

fevereiro. A partir de quinta, os associados que aniversariam em março 

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

Veja lista completa dos aniversariantes do mês em curso
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