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2º SEMINÁRIO NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA

Nesta quinta (10), às 11h30, Baião falará sobre retomada do investimento 
público em transporte no 2º Seminário de Mobilidade Urbana, da ANTP

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Programada para 30 de maio a divulgação da relação dos trabalhos aceitos 
para apresentação na 18ª Semana 

PRESENÇA AEAMESP

Presidente da AEAMESP participa das comemorações de aniversário do 
programa LogComex

ESPORTE

Na próxima semana, a emoção volta às pistas com a terceira etapa do 11º
Desafio de Kart. Será na quinta, 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

Até está quinta, 10 de maio de 2012, o Rio de Janeiro será sede do seminário 
Rail and Metro: Latin America 2012

EVENTO INTERNACIONAL

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

EVENTOS PROFISSIONAIS

Em maio, eventos da Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) 
focalizam Excelência em Produção e Gestão de Tempo para Engenheiros 

ALAMYS

Disponível o programa da 17ª Reunião Intermediária dos Comitês Técnicos da 
Alamys (Manutenção, Operação, Gestão e Planejamento)

2º SEMINÁRIO NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA

Nesta quinta (10), às 11h30, Baião falará sobre retomada do 

investimento público em transporte no 2º Seminário de Mobilidade 

Urbana, da ANTP

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, será um dos palestrantes na

Conferência 7 – Retomada do Investimento em Transporte Público, durante o 2º Seminário 

Nacional de Mobilidade Urbana. a ser realizado em São Paulo pela ANTP no período de 8 a 

10 de maio de 2012, paralelamente à II Expo Mobilidade Urbana. Manhã de quinta-feira. A 

Conferência 7 – Retomada do Investimento em Transporte Público está programada para o dia 10 de maio, quinta-
feira, das 11h30 às 13h00. Coordenador e objetivo.  A sessão terá como coordenador Mário Manoel Seabra 

Rodrigues Bandeira, diretor presidente da Companhia Paulista de Trens Urbanos (CPTM), e  buscará apresentar e 

debater o estado da arte do projetos em curso nas cidades brasileiras a partir da retomada do investimento federal 

e, em especial, nas cidade que receberão grandes eventos. Outros conferencistas da sessão. Também 

participarão da sessão como conferencistas Lelis Marcos Teixeira, presidente executivo da Federação das 

Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) e José Carlos Xavier, 

presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), de Goiânia. Programação completa. A 

programação completa do 2º Seminário Nacional pode ser vista na ficha técnica do encontro, acessível por meio 

de link ao final desta notícia.

SISTEMAS INTELIGENTES SOBRE TRILHOS

Faz parte da programação do 2º Seminário Nacional lançamento do Caderno Técnico da ANTP - Volume 8 -

Sistemas Inteligentes de Transporte, com um capítulo sobre sistemas metroferroviários 

Em entrevista ao Jornal da AEAMESP, a ser publicado em breve, Peter Alouche comentou o lançamento do 

Caderno Técnico ANTP - Volume 8 - Sistemas Inteligentes de Transporte. "Quando se fala de ITS, Sistemas 

Inteligentes de Transportes, os meios técnicos só pensam em rodovias (pedágios, centro operacional) e ônibus 

(monitoramento, AVL, bilhetagem etc.). Esquece-se que, no transporte metroferroviário, os sistemas inteligentes 

sempre estiveram presentes e de modo avançado e determinante (sinalização, automação, CCO, ATO, ATP, ATS, 

entre outros). Um desconhecimento da comunidade técnica que, na ANTP, quisemos corrigir", disse. Um resumo.

Peter Alouche prossegue: "Este capítulo dos sistemas metroferroviários, incluído no Caderno Técnico de ITS que a 

ANTP está editando, com apoio do Banco Mundial, foi confiado a mim, junto com Tadashi Nakagawa. Tentamos 

apresentar, num resumo de 20 páginas, onde e como os sistemas ITS aparecem no transporte metroferroviário, 

em especial no Metrô de São Paulo".

Acesse a ficha técnica do evento
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Programada para 30 de maio a divulgação da relação dos trabalhos 

aceitos para apresentação na 18ª Semana 

Está prevista para o dia 30 de maio de 2012 a divulgação, no Portal da AEAMESP, da relação dos 

trabalhos aceitos para apresentação na 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. O prazo de 

inscrição está encerrado. 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.  

PROVIDÊNCIAS E OUTROS PRAZOS

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. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Veja regulamento
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PRESENÇA AEAMESP

Presidente da AEAMESP participa das comemorações de aniversário do 

programa LogComex

José Geraldo Baião, presidente da AEAMESP, será um dos participantes do programa especial 
LogComex, da TV ABCD. A gravação acontecerá nesta próxima sexta-feira, 11 de maio, a partir das 

11 horas e visa comemorar o aniversário de dois anos do programa LogComex, que tem como 

âncora Cláudia Bock.

Segunda vez. Esta será a segunda vez que o presidente da AEAMESP participa do programa, que 

costuma abordar temas envolvendo os setores de comércio exterior e logística. Outros participantes. Participam 

também do programa, Vicente Abate, da Abifer, Rodrigo Aroli, da Islog, os professores José Braz,Antônio Cassaro, 

Davi Dantas, Luiz Carlos, Hélio Athia, Luiz Silvério, Joseps Richard, da Brain Ware, Luís Rafael, do Sest/Senat 

entre outros.
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ESPORTE

Na próxima semana, a emoção volta às pistas com a terceira etapa do 

11º Desafio de Kart. Será na quinta, 17 de maio, às 21 horas.

Cada prova é importante para o resultado no final da temporada. Por isso, a emoção está garantida 

na terceira etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, 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).

BRIGA DEVE ESQUENTAR

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

Desde 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

Até está quinta, 10 de maio de 2012, o Rio de Janeiro será sede do 

seminário Rail and Metro: Latin America 2012

Até esta quinta-feira, 10 de maio de 2012, acontece no Rio de Janeiro 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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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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EVENTOS PROFISSIONAIS

Em maio, eventos da Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) 

focalizam Excelência em Produção e Gestão de Tempo 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. Excelência em produção. O próximo evento será na área de 

tecnologia. Trata-se do Simpósio Internacional Excelência em Produção: A Importância do Fator 

Humano, programado para o dia 17 de maio de 2012, das 8h30 às 16h30, no Club Transatlântico, 

localizado na Rua José Guerra, 130, em São Paulo-SP. Gerenciamento de tempo. O encontro seguinte tem por 

título Gerenciamento do Tempo para Engenheiros e está agendado para o dia 22 de maio de 2012, das 8h30 às 

17h30, na sede da Câmara Brasil-Alemanha – Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP.

Veja a programação semestral
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ALAMYS

Disponível o programa da 17ª Reunião Intermediária dos Comitês 

Técnicos da Alamys (Manutenção, Operação, Gestão e Planejamento)

Está disponível no portal da Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys) o 

programa da 17ª Reunião Intermediária dos Comitês Técnicos da entidade, referentes às áreas 

de Manutenção, Operação, Gestão e Planejamento. Data, local e organização. O encontro será 

desenvolvidos de 3 a 7 de junho de 2012 na cidade de Bilbao, Espanha. Organizam o encontro a 
Alamys, o Metro Bilbao, o Euskotrem e o Governo Basco.

Veja programa da 17ª Reunião Intermediária dos Comitês Técnicos
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