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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 

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

Nova reunião da Coordenação Técnica da 18ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária está convocada para 17 de maio, às 18h

CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES 

No início de junho, Conselho deverá definir o regimento interno da 5ª
Conferência Nacional das Cidades

SETOR METROFERROVIÁRIO

Sindicato dos Engenheiros discutirá futuro do sistema ferroviário paulista. Será 
na manhã de 24 de maio. Inscrições estão abertas.

ESPORTE

Nesta quinta-feira (17), muita emoção e adrenalina com a terceira etapa do 
11º Desafio de Kart. 

DANÇA DE SALÃO

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

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)

CONCURSO DE MONOGRAFIAS

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

JORNAL DA AEAMESP

Está disponível a edição número 27 de Jornal da AEAMESP

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 Débora 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

Início

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

Nova reunião da Coordenação Técnica da 18ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária está convocada para 17 de maio, às 18h

Nova reunião da Coordenação Técnica da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária está convocada 

para esta quinta-feira, 17 de maio de 2012, a partir das 18h, na sede da AEAMESP (Rua do Paraíso, 67, 

2º andar, sala 23, São Paulo-SP), segundo informou vice-presidente de Atividades Técnicas da 

AEAMESP, engenheiro Jayme Domingo Filho. Objetivo. O objetivo do encontro é dar sequência ao 

processo de estruturação do programa da 18ª Semana, com definições quanto a temas, objetivos e palestrantes e 

responsáveis pela organização de cada um dos 12 painéis de debate do encontro. Em setembro. A 18ª Semana 

de Tecnologia acontecerá no período de 11 a 14 de setembro de 2012, no Centro de Convenções Frei Caneca, em 

São Paulo, paralelamente á exposição de produtos e serviços para o setor Metroferr 2012. 

Início

CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES 

No início de junho, Conselho deverá definir o regimento interno da 5ª

Conferência Nacional das Cidades

O próximo passo na organização da 5ª Conferência Nacional das Cidades, marcada para 

novembro de 2013, deverá acontecer em Brasília nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2012, por ocasião 

da reunião do Conselho Nacional das Cidades. Regimento em estudo. De acordo com o ex-

presidente e membro do Conselho Consultivo da AEAMESP, engenheiro Laerte Mathias, que 
representa a Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) no Conselho Nacional das Cidades, os 

conselheiros já receberam uma proposta do texto do regimento interno da 5ª Conferência e deverão aprovar o teor 

desse documento no encontro do início de junho. Formatação temática. Uma vez definido o regimento, a 

Comissão Executiva poderá dar continuidade ao processo de formatação temática da 5ª Conferência, iniciado num 

encontro realizado no final do último mês de abril. No Conselho Nacional das Cidades. A AEAMESP participa do 

Conselho das Cidades no segmento das Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa, representada por 

seu presidente, engenheiro José Geraldo Baião.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Sindicato dos Engenheiros discutirá futuro do sistema ferroviário 

paulista. Será na manhã de 24 de maio. Inscrições estão abertas.

O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP), por iniciativa do seu Grupo de 

Transporte, Trânsito e Mobilidade, promoverá na manhã de 24 de maio de 2012, a partir das 8h30, o 

seminário O futuro do sistema ferroviário no Estado de São Paulo. Local. O evento acontecerá no 

auditório da sede do Sindicato, na à Rua Genebra, 25, Bela Vista, São Paulo-SP. Presença da 

AEAMESP. A AEAMESP estará representada no encontro por seu presidente, engenheiro José 
Geraldo Baião. Abertura. A solenidade de abertura terá a participação do presidente da Federação Nacional dos 

Engenheiros e presidente do Sindicato paulista, Murilo Celso de Campos Pinheiro; do secretário de Transportes 

Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes; do presidente da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM), Mário Bandeira, e de José Roberto Cardoso, presidente do Conselho Tecnológico do 

Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Exposições. Estão programadas três exposições: Jurandir 

Fernandes falará sobre investimentos no sistema de transportes metropolitanos; Mário Bandeira focalizará 

investimentos em infraestrutura e modernização do sistema ferroviário, e, por fim, Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, 

diretor de Planejamento da CPTM, tratará do futuro das ligações regionais sobre trilhos no Estado de São Paulo. 

Após as exposições, será aberto espaço para debates. Informações e inscrições. Para outras informações e 

inscrições, entrar em contato pelo telefone (11)3113-2641 ou pelo e-mail sindical@seesp.org.br.
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ESPORTE

Nesta quinta-feira (17), muita emoção e adrenalina com a terceira etapa 

do 11º Desafio de Kart. 

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

Início

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  (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 lucrativo. Local. Este ano, a 

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, referente 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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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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JORNAL DA AEAMESP

Está disponível a edição número 27 de Jornal da AEAMESP

Está disponível a edição número 27 do Jornal da AEAMESP, agora publicado em versão eletrônica 

no portal da Associação. A matéria e primeira página mostra que ‘A contribuição dos trilhos para a 

mobilidade’ será o tema central da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, em setembro 

próximo. União do setor. Outra matéria significativa diz respeito ao pronunciamento do presidente 

da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, na baertura do IX Seminário Metroferroviário, em 

março, no Rio de Janeiro, ocasião em que exortou as lideranças dos principais segmentos do setor a 

se unirem em torno da ideia de fortalecer os sistemas sobre trilhos no País. Outras atrações. O 

jornal traz também uma entrevista com Peter Alouche, uma matéria sobre o 1º CHOPP TÊNIS AEAMESP –

Festival de Tênis, Chopp e Churrasco e, lógico, a seção Uma Janela para o Riso, assinada por Ariovaldo Veiga e 

por Rogerio Belda. 

Acesse a edição número 27 do Jornal da AEAMESP
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