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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Prorrogadas até a próxima segunda-feira (30) as inscrições de trabalhos 
candidatos a apresentação na 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 

CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

Comissão Executiva realiza nesta semana a primeira reunião de organização 
da 5ª Conferência Nacional das Cidades

MDT

AEAMESP participou de reunião do Secretariado do Movimento Nacional pelo 
Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos (MDT)

ANTP

AEAMESP participou da 136ª Reunião Ordinária e Extraordinária do Conselho 
Diretor da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP)

INFRAESTRUTURA URBANA

AEAMESP presente na sessão inaugural do seminário City Infraestruture 
Forum Brazil, realizado em São Paulo nos dias 24 e 25 de abril

ESPORTE

Terceira etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP acontecerá 
em 17 de maio, às 21 horas

DANÇA DE SALÃO

Aulas de dança da AEAMESP com ritmos diferentes: às terças, samba de 
gafieira, e às quintas, zouk

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

Nesta quinta (26), evento da Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha 
(VDI) focaliza Gestão Financeira para Engenheiros 

EVENTO INTERNACIONAL

Nos dias 30 e 31 de maio, São Paulo receberá a conferência Brazilian Rail 
Development 2012 

UITP AMERICA LATINA

Reunião virtual coordenada pelo Metro Santiago vai debater receita não 
tarifária. Será no dia 7 de maio, às 11 horas (horário de Brasília)

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Prorrogadas até a próxima segunda-feira (30) as inscrições de trabalhos 

candidatos a apresentação na 18ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária 

Foi prorrogado para 30 de abril de 2012, segunda-feira da próxima semana, o prazo de inscrição de 

trabalhos candidatos a serem apresentados na 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. 

Originalmente, o prazo se encerraria em 20 de abril. Quando da inscrição, o autor deverá apresentar 

uma síntese do seu trabalho. 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, em 
São Paulo, paralelamente à exposição de produtos e serviços Metroferr 2012.  

OS OUTROS PRAZOS

O resultado do julgamento dos trabalhos será anunciado 10 de maio de 2012 (originalmente, seria 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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CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

Comissão Executiva realiza nesta semana a primeira reunião de 

organização da 5ª Conferência Nacional das Cidades

Está programada para os dias 26 e 27 de abril de 2012 a primeira reunião da Comissão Executiva 

Nacional do Conselho Nacional das Cidades, encarregada da organização da 5ª Conferência 

Nacional das Cidades, evento marcado para novembro de 2013. Integrantes. Entre os delegados 

que participarão dessa primeira reunião de organização está o ex-presidente e membro do 

Conselho Consultivo da AEAMESP, engenheiro Laerte Mathias, que representa a Federação 
Nacional dos Engenheiros (FNE), no segmento dos Trabalhadores. O segmento das Entidades Profissionais, 

Acadêmicas e de Pesquisa, do qual a AEAMESP é integrante, terá como um dos delegados na reunião de 

organização o arquiteto e urbanista Nazareno Affonso, representante da Associação Nacional de Transporte 

Públicos (ANTP) e associado da AEAMESP. Presença no Conselho Nacional das Cidades. A AEAMESP integra 

do Conselho Nacional das Cidades, representada por seu presidente, engenheiro José Geraldo Baião. 
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MDT

AEAMESP participou de reunião do Secretariado do Movimento Nacional 

pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos (MDT)

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, participou no dia 23 de abril de 

2012, em dependências do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, na capital 

paulista, de reunião do Secretariado do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público 

de Qualidade para Todos (MDT). A AEAMESP é entidade fundadora do MDT e tem assento no 

Secretariado Nacional do Movimento. Também participaram do encontro dois ex-presidentes e 

membros do Conselho Consultivo da AEAMESP, engenheiros Laerte Mathias e Emiliano 

Affonso. Planos para 2012. Durante a reunião, foram examinadas e aprovadas as contas da 
organização referentes ao exercício anterior e o orçamento para este ano. Houve também a apresentação das 

atividades desenvolvidas ao longo de 2011 e a aprovação de plano de ações para 2012, incluindo a divulgação da 

Lei de Mobilidade Urbana, que entrou em vigor neste mês de abril. Um detalhamento das conclusões do encontro 

será incluído na próxima edição do boletim eletrônico do MDT, Movimentando, a ser publicado em breve.
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ANTP

AEAMESP participou da 136ª Reunião Ordinária e Extraordinária do 

Conselho Diretor da Associação Nacional de Transportes Públicos 

(ANTP)

Na manhã de 24 abril de 2012, o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, 

participou em São Paulo da 136ª Reunião Ordinária e Extraordinária do Conselho Diretor da 

Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Deliberações. Foram analisadas e 

aprovadas as contas do Exercício de 2011, houve o acompanhamento da execução 

orçamentária de 2012, e aprovou-se uma alteração estatutária, colocando como atribuição do presidente da ANTP 

a designação do superintendente da entidade.
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INFRAESTRUTURA URBANA

AEAMESP presente na sessão inaugural do seminário City Infraestruture 

Forum Brazil, realizado em São Paulo nos dias 24 e 25 de abril

Na manhã de 24 de abril, no Hotel Renaissance, em São Paulo, o presidente da AEAMESP, 

engenheiro José Geraldo Baião, esteve presente à sessão inaugural do seminário City 

Infraestruture Forum Brazil, da qual participou o secretário do Desenvolvimento Metropolitano 

do Governo do Estado de São Paulo, Edson Aparecido. O evento, de dois dias, foi reservado 

a convidados. Internacional. O seminário City Infrastructure Forum é composto por uma série de eventos 
internacionais privados, produzidos pela revista United Cities, com o objetivo de fomentar o diálogo entre as 

cidades, os governos nacionais, agências da ONU e do setor privado. O propósito é debater soluções reais e 

eficazes para a rápida urbanização, que podem ser replicadas em diferentes cidades em todo o mundo. Edição 

brasileira. O City Infraestruture Forum Brazil teve apoio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e para essa edição 

do seminário foram convidados autoridades municipais e lideranças responsáveis pelas decisões nas áreas de 

planejamento, implementação e operações de infraestrutura. Houve ainda a participação de palestrantes 

internacionais do setor público e de representantes de empresas do setor privado que apresentaram estudos de 

caso e demonstrar suas soluções. Cidades brasileiras foram convidadas a mostrar seus projetos e também seus 

desafios em infraestrutura para serem discutidos nos painéis. 
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ESPORTE

Terceira etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP 

acontecerá em 17 de maio, às 21 horas

A terceira etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será na noite de 17 de maio de 

2012, quinta-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

Cumpridas duas etapas, a classificação geral do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP é a seguinte: 1º) 

Marcio, 52 pontos; 2º) Vagner, Carlos Raul e Valter, todos com 46 pontos; 5º) Araújo, 37 pontos, e em 6º) 

Leonardo, 34 pontos.
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DANÇA DE SALÃO

Aulas de dança da AEAMESP com ritmos diferentes: às terças, samba de 

gafieira, e às quintas, zouk

Neste mês de abril, o curso de dança da AEAMESP, com o professor Danilo, passou a incorporar 

ritmos diferentes. Às terças-feiras, estão sendo desenvolvidas aulas de samba de gafieira. E às 

quintas, aulas de zouk. Local e horário. As aulas são desenvolvidas exclusivamente às 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, procurar a Secretaria da AEAMESP, pelo telefone (11) 3284-0041 ou pelo e-mail 

eventos@aeamesp.org.br
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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 outras informações sobre o encontro
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EVENTOS PROFISSIONAIS

Nesta quinta (26), evento da Associação de Engenheiros Brasil-

Alemanha (VDI) focaliza Gestão Financeira para Engenheiros 

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. 26 de abril. O próximo encontro tem por título Gestão Financeira para 

Engenheiros e está agendado para o dia 26 de abril de 2012, das 8h30 às 17h30, na sede da 

Câmara Brasil-Alemanha – Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP, das 8h30 às 12h00.

Veja a programação semestral
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EVENTO INTERNACIONAL

Nos dias 30 e 31 de maio, São Paulo receberá a conferência Brazilian 

Rail Development 2012 

Nos dias 30 e 31 de maio de 2012, com apoio da AEAMESP, São Paulo receberá a conferência 

Brazilian Rail Development 2012 A Conferência Brazilian Rail Development 2012 (Desenvolvimento 

Ferroviário Brasileiro)  que reunirá líderes da indústria ferroviária e os principais pensadores de 

companhias operadoras de trens, fornecedores de infraestrutura e reguladores da indústria 

ferroviária, além de um alto nível de exposições sobre solução de problemas e estimulantes painéis 

de discussão. Oportunidades. A conferência também promoverá e viabilizará oportunidades, 

facilitando o estabelecimento de redes de trabalho executivas, auxiliando no estabelecimento de relações de 

negócios significativos e lucrativos.. Local. Este ano, a conferência Brazilian Rail Development 2012 será realizada 

no Mercure Grand Hotel Parque do Ibirapuera, Rua Sena Madureira, 1355, São Paulo SP, telefone +55 (11) 3201-
0821, e fax +55 (11) 3201-065.

Veja outras informações sobre o encontro
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UITP AMERICA LATINA

Reunião virtual coordenada pelo Metro Santiago vai debater receita não 

tarifária. Será no dia 7 de maio, às 11 horas (horário de Brasília)

A Divisão América Latina, da União Internacional de Transportes Públicos (DAL-UITP) promoverá 

no dia 7 de maio de 2012, das 11h às 12h (horário de Brasília), com coordenação do Metro 

Santiago, uma reunião virtual sobre receitas secundárias ou receitas não tarifárias. As inscrições 

podem ser feitas por meio de link publicado ao final desta notícia. Os inscritos receberão 

instruções detalhadas sobre como participar do encontro virtual. Grupos de trabalho. A intenção 

da DAL-UITP é formar um grupo de trabalho dedicado a discussão de receitas não tarifárias. 

A entidade internacional acompanha as atividades do Grupo de Trabalho de Planejamento & Comercialização (GT 
P&C), da Comissão Metroferroviária da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), que também 

se propõe a debater aspectos relacionados com a evolução da importância das receitas não tarifárias para os 

sistemas de transporte.

Acesse a página para inscrições
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