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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Um dos painéis da 18ª Semana de Tecnologia deverá debater a 
competitividade da indústria metroferroviária nacional

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

Terminam em 20 de abril as inscrições de trabalhos candidatos a apresentação 
na 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

SETOR METROFERROVIÁRIO

AEAMESP representada na solenidade entrega do Prêmio Revista Ferroviária

ESPORTE

Logo depois da Páscoa, acontecerá a segunda etapa do 11º Desafio de Kart. A 
prova está marcada para 11 de abril, quarta-feira, às 21 horas

DANÇA DE SALÃO

A partir de abril, aulas de dança, com ritmos diferentes: às terças, samba e 
gafieira, e às quintas, zouk

ANIVERSARIANTES

Veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes de abril

CONCURSO DE MONOGRAFIAS

Mais quatro meses de inscrições para o 8º Concurso de Monografia CBTU 
2012. Prazo se encerrará em 1º de agosto 

SETOR METROFERROVIÁRIO - I

Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária (Manutenção, Operação e 
Planejamento & Comercialização) se reunirão em Recife, de 11 a 13 de abril

SETOR METROFERROVIÁRIO

2º Seminário Nacional de Mobilidade Urbana, da ANTP, terá sessão especial 
sobre setor metroferroviário

EVENTOS PROFISSIONAIS

Em abril, dois novos eventos da Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha 
(VDI) na área de Gerenciamento 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

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

EVENTO NO EXTERIOR

Em abril, Estocolmo recebe conferência sobre aplicações globais do sistema 
europeu de gestão do tráfego ferroviário

PASSEIO FERROVIÁRIO

No portal da Estrada de Ferro Campos de Jordão, opções de passeio ferroviário 
para a Semana Santa

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Um dos painéis da 18ª Semana de Tecnologia deverá debater a 

competitividade da indústria metroferroviária nacional

Em reunião realizada no dia 27 de março de 2012, na sede da AEAMESP, em São Paulo, a 

Coordenação Técnica definiu que a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária terá um painel 

específico para discussão da competitividade da indústria metroferroviária nacional. "O tema 

principal do encontro e outros temas serão definidos nas próximas reuniões", informou o vice-

presidente de Atividades Técnicas da AEAMESP, engenheiro Jayme Domingo Filho. Em setembro.

A 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária acontecerá no período de 11 a 14 de setembro de 2012, no Centro 

de Convenções Frei Caneca, paralelamente á exposição de produtos e serviços para o setor Metroferr 2012.

Acompanhe o hotsite da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

Terminam em 20 de abril as inscrições de trabalhos candidatos a 

apresentação na 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

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

Conheça o regulamento
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SETOR METROFERROVIÁRIO

AEAMESP representada na solenidade entrega do Prêmio Revista 

Ferroviária

Representada por seu presidente, o engenheiro José Geraldo Baião, a AEAMESP 
participou na última quinta-feira, 29 de março de 2012, em São Paulo, da 
solenidade de entrega do Prêmio Revista Ferroviária, criado há 23 anos para 
homenagear as personalidades que mais fizeram pelo setor metroferroviário no 
ano anterior. Autoridades e empresários. O evento contou com a participação 

de aproximadamente 400 convidados, entre autoridades e empresários do setor, incluindo o ministro 
dos Transportes, Paulo Sérgio Passos; o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, 
Jurandir Fernandes; o secretário de Transportes do Rio de Janeiro, Julio Lopes; o presidente da 
Valec, José Eduardo Castello Branco; o presidente do Simefre, José Antonio Martins; o presidente da 
ALL Holding, Paulo Basilio; o presidente da FCA, Marcelo Spineli; o presidente da SuperVia, Carlos 
José Cunha; o presidente do MetrôRio, Flávio Almada; o presidente  do Metrô de São Paulo, Sergio 
Avelleda; o presidente da ViaQuatro, Luis Valença; diretores de ferrovias e metrôs, empresários e 
outras autoridades do setor. 
VENCEDORES
Os vencedores nas diversas categorias, anunciados antecipadamente foram: Odebrecht Infraestrutura 

(Construtora); Sysfer (Criador de TI),  AmstedMaxion (Fabricante de Componentes para Material Rodante), a IAT 
Fixações Elásticas (Fabricante de Componentes para Via Permanente), Bombardier (Fabricante de Sistemas), 

Randon (Fabricante de Veículos de Carga), Alstom (Fabricante de Veículos de Passageiro). Operadoras 

homenageadas. Na solenidade, foram homenageadas as operadoras ALL Malha Oeste e o Metrô de Brasília, que 

apresentaram os melhores indicadores de produtividade na comparação de 2010 para 2011. Ferroviário do Ano. 

O Conselho Editorial da Revista Ferroviária, do qual o presidente da AEAMESP é integrante, elegeu Marcos Lutz, 

presidente da Cosan , como o Ferroviário do Ano. 

FERROVIÁRIOS PADRÃO 

O Conselho Editorial da Revista Ferroviária escolheu Soraya Meirelles, analista de Responsabilidade Social sênior 

da MRS Logística, como Ferroviária Padrão de Carga de 2011 e Ivan Pereira Gomes supervisor da estação 

Anhangabaú, da Linha 3-Vermelha, do Metrô de São Paulo, o Ferroviário Padrão de Passageiros. 
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ESPORTE

Logo depois da Páscoa, acontecerá a segunda etapa do 11º Desafio de 

Kart. A prova está marcada para 11 de abril, quarta-feira, às 21 horas

A segunda prova do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será na noite de 11 de abril de 

2012, quarta-feira, às 21 horas, novamente 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).

CLASSIFICAÇÃO GERAL

A classificação geral do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP corresponde ao resultado da primeira 

prova, realizada na noite de 19 de março. Estas são as posições:  1º) Marina; 2º) Zizo; 3ª) Márcio; 4º) Valter; 5º) 

Cleber.
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DANÇA DE SALÃO

A partir de abril, aulas de dança, com ritmos diferentes: às terças, 

samba e gafieira, e às quintas, zouk

A partir de abril, o curso de dança na AEAMESP, com o professor Danilo, vai incorporar ritmos 
diferentes. Às terças-feiras, com início em 10 de abril, serão desenvolvidas aulas de samba e 

gafieira. E às quintas, com início em 12 de abril, haverá aulas de zouk. Local e horário. As aulas são 

desenvolvidas exclusivamente às d 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). Informações e 

inscrições. Para inscrições e outras informações e inscrições, procurar Secretaria da AEAMESP, 

pelo telefone (11) 3284-0041 ou pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br
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ANIVERSARIANTES

Veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes de abril

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em abril. 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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CONCURSO DE MONOGRAFIAS

Mais quatro meses de inscrições para o 8º Concurso de Monografia CBTU 

2012. Prazo se encerrará em 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. 

Acesse o regulamento do concurso
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SETOR METROFERROVIÁRIO - I

Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária (Manutenção, 

Operação e Planejamento & Comercialização) se reunirão em Recife, de 

11 a 13 de abril

Recife receberá na próxima semana, entre os dias 11 a 13 de abril de 2012, reuniões de três 

Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária da Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP). Os encontros. Trata-se da 31ª Reunião do Grupo Permanente de Auto Ajuda 

na Área de Manutenção Metroferroviária (GPAA)/GT de Manutenção da Comissão 

Metroferroviária da ANTP, da 15ª Reunião do Grupo de Trabalho de Operação, e da 2ª Reunião 

Grupo de Trabalho de Planejamento & Comercialização (GT P&C). No Portal da ANTP.

Informações mais detalhadas sobre as três reuniões podem ser obtidas por meio de matéria 

jornalística publicada no Portal da ANTP. 

DURANTE A 18ª SEMANA

Ao participar no dia 5 de março de 2012, no Rio de Janeiro, da 83ª Reunião da Comissão Metroferroviária, o 

presidente da AEAMESP, José Geraldo Baião, convidou os Grupos de Trabalho dessa Comissão a realizarem 

suas reuniões em São Paulo, no período de 11 a 14 de setembro de 2012, no Centro de Convenções Frei Caneca, 

por ocasião da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária.

Veja outras informações diretamente no Portal da ANTP
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SETOR METROFERROVIÁRIO

2º Seminário Nacional de Mobilidade Urbana, da ANTP, terá sessão 

especial sobre setor metroferroviário

Uma sessão especial intitulada Sistemas metroferroviários – em que haverá a apresentação 

do estado da expansão e modernização da rede metroferroviária e da sua integração com 

outros modos de transporte – integra a programação do 2º Seminário Nacional de Mobilidade 

Urbana a ser realizado paralelamente à II Expo Mobilidade Urbana. Em maio, promovidos 

pela a ANTP. Os eventos estão sendo organizados pela Associação Nacional dos Transportes Públicos (ANTP) 

para o período de 8 a 10 de maio de 2012 (a sessão especial Sistemas Metroferroviários será no dia 10, às 

14h30), no Centro de Convenções - Centro Universitário SENAC – Campus Santo Amaro, localizado na Avenida 

Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 - São Paulo-SP, telefone: (11)5682.7631 e (11)5682-7637 

www.sp.senac.br/centrodeconvencoes.  Temas e outras informações. Acesse o link no final desta notícia para ter 

o programa completo do 2º Seminário. Além da sessão especial sobre temas do setor metroferroviário, haverá oito 
conferências, cinco painéis, quatro sessões regionais, um espaço de encontro empresarial e um workshop sobre o 

Prêmio ANTP de Qualidade. A ANTP também já divulgou detalhes sobre inscrições e hospedagem. 

Acesse a ficha técnica do evento
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EVENTOS PROFISSIONAIS

Em abril, dois novos eventos da Associação de Engenheiros Brasil-

Alemanha (VDI) na área de Gerenciamento 

Entidade parceira da AEAMESP, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI), vem 

realizando neste primeiro semestre e 2012  uma série de eventos nas áreas de Gerenciamento, 

Tecnologia, Carreira e Vida. Em 12 de abril. O próximo evento, intitulado Potencializando a Gestão 

de Processos, está agendado para 12 de abril e acontecerá na Câmara Brasil-Alemanha – Rua 

Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP, das 8h30 às 12h00. 26 de abril. O encontro seguinte 

tem por título Gestão Financeira para Engenheiros

e está agendado para o dia 26 de Abril de 2012, das 8h30 às 17h30, também na sede da Câmara Brasil-

Alemanha. 

Veja a programação semestral
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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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EVENTO NO EXTERIOR

Em abril, Estocolmo recebe conferência sobre aplicações globais do 

sistema europeu de gestão do tráfego ferroviário

No período de 24 a 26 de abril de 2012, ocorrerá na capital da Suécia o encontro internacional 

UIC ERTMS World Conference, Estocolmo 2012. Trata-se do terceiro encontro do gênero, após 

os eventos de Berna, em 2007, e Málaga, em 2009. Significado. UIC significa União 

Internacional de Ferrovias, e ERMTS é a sigla que designa o que em português pode ser 
chamado de Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário. Além da Europa. O tema desta 

conferência de 2012 é Dimensões Globais do ERTMS e sua escolha procura sublinhar o fato – ‘incontestável’, 

segundo os organizadores – de que hoje em dia o sistema ERTMS está sendo utilizado em todo o mundo e se 

tornou um conceito global. Há uma demanda contínua em busca de desenvolvimento tecnológico em um ambiente 

ferroviário, em que os gestores de infraestruturas e empresas ferroviárias possam aproveitar dos benefícios do 

sistema ERTMS da melhor maneira disponível. Visita técnica. A aplicação regional do ERTMS na linha 

Trafikverket Borlange-Malung (para a qual uma visita técnica está prevista para 24 de abril) irá mostrar como o 

conceito ERTMS é aplicado para obter melhorias, mesmo para pequenas redes de infraestrutura com baixo tráfego 

e linhas regionais. Conferencistas experientes. Levando a Estocolmo experientes profissionais do segmento para 

apresentar diferentes temas-chave, a Conferência ERTMS UIC em 2012 buscará proporcionar uma oportunidade 

para discutir e efetuar um balanço dos progressos realizados e promover o futuro do ERTMS/ETCS. Exposição.

Durante a Conferência 2012 ERTMS, operadores e indústria ferroviárias vão se reunir para mostrar as últimas 
conquistas da ERTMS. A exposição técnica  procurará demonstrar o potencial de fornecimento e aplicação de 

tecnologias de ponta dentro do conceito ERTMS.

Acesse a chamada do evento em inglês
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PASSEIO FERROVIÁRIO

No portal da Estrada de Ferro Campos de Jordão, opções de passeio 

ferroviário para a Semana Santa

No ar desde o final do ano passado, 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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