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JORNAL AEAMESP

Está disponível a edição número 27 do Jornal da AEAMESP

Está disponível a edição número 27 do Jornal da AEAMESP, publicado em versão eletrônica no 

portal da Associação. A matéria de 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 abertura 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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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Dirigentes da AEAMESP se reuniram com Jurandir Fernandes e 

apresentaram os planos para a 18ª Semana de Tecnologia

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, e o vice-presidente de Atividades 

Técnicas, engenheiro Jayme Domingo Filho, foram recebidos na tarde de 21 de maio de 2012 pelo 

secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes. Em pauta, a 18ª Semana 

de Tecnologia. Os dirigentes da AEAMESP mostraram as linhas gerais de como será a 18ª

Semana de Tecnologia, que acontecerá em setembro. Também apresentaram os temas que estão 

em discussão para integrarem os painéis de debates e colheram sugestões de temas. Outro objetivo da reunião foi 

combinar a participação do secretário em sessões da 18ª Semana de Tecnologia. "Mais uma vez, o secretário 

Jurandir Fernandes foi bastante receptivo e prometeu dar o máximo de apoio à Semana de Tecnologia", afirmou 

Baião. Com o presidente da CPTM. Para esta quarta-feira, 23 de maio, no final de tarde, está agendada reunião 

também referente à 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária com o presidente da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM), Mário Bandeira. Presidente do Metrô-SP. Os dirigentes da AEAMESP solicitaram um 

encontro também com o presidente do Metrô-SP, Peter Walker, e aguardam o agendamento.
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

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 o regulamento
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - III

Abifer confirma apoio institucional à 18ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária

A Associação Brasileira da Indústria Ferroviária Abifer) confirmou apoio institucional à 18ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária, que será realizada pela AEAMESP no período de 11 a 14 de setembro de 

2012, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. União de esforços. Em seu comunicado, a 

Abifer destaca o tema geral do encontro - A contribuição dos trilhos para a mobilidade -, assinalando que 

esse tema visa mostrar a importância da união de esforços dos governos, da indústria, das operadoras, das 

entidades de classe, dos profissionais da área tecnológica e dos cidadãos brasileiros para que investimentos 

permanentes em projetos de infraestrutura continuem acontecendo, de modo a melhorar o transporte, a mobilidade 

e a acessibilidade para todos.
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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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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

Na Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) eventos sobre 

Gestão de Tempo para Engenheiros e Contratos de Transferência de 

Tecnologia 

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. Gerenciamento de tempo. O próximo evento 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. Contratos de Transferência de Tecnologia. Em 30 de maio, das 9h às 12h, no mesmo endereço, será 

desenvolvido o seminário Contratos de Transferência de Tecnologia, cujo principal objetivo é discutir aspectos 

práticos dos contratos de transferência de tecnologia, incluindo os seguintes tópicos: 1) Entendimento dos diversos 

tipos de contratos de transferência de tecnologia; 2) Principais regras aplicáveis no Brasil a esses contratos; 3) A 

estrutura e atuação da Diretoria de Contratos do INPI; 4) Como lidar com as regras e entendimentos aplicados pelo 

INPI, a fim de conduzir de forma eficiente a negociação e formalização desses acordos.

Veja a programação semestral, incluindo o encontro sobre Gerenciamento de Tempo

Veja informações específicas sobre o seminário Contratos de Transferência de Tecnologia
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Novas reuniões dos Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária 

estão marcadas para agosto, no Metrô-SP

Entres os dias 8 e 10 de agosto de 2012, em instalações do Metrô de São Paulo, será 

desenvolvida a 16ª Reunião do Grupo de Trabalho de Operação, da Comissão Metroferroviária da 

ANTP, segundo informou o coordenador do GT de Operação, Wilson Nagy Lopretto. Outros GTs.

No mesmo período, deverão ser realizados os encontros de dois outros GTs – o Grupo 

Permanente de Auto Ajuda na Área de Manutenção Metroferroviária (GPAA)/GT de Manutenção 

da Comissão Metroferroviária da ANTP, que realizará sua 32ª Reunião, e o Grupo de Trabalho de 

Planejamento & Comercialização (GT P&C), que promoverá sua terceira reunião. Relatórios. Em 

breve, serão publicados na área da Comissão Metroferroviária, no Portal da ANTP, os relatórios dos três grupos 

referentes às reuniões realizadas em Recife, na segunda semana de abril de 2012.
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BIENAL ANTP DE MARKETING

Operadoras metroferroviárias e outras organizações do setor têm até 15 

de junho para inscreverem trabalhos na Bienal ANTP de Marketing 2012

As operadoras metroferroviárias e outras empresas e órgãos públicos do setor de transporte urbano 

e metropolitano terão até o dia 15 de junho para consignar o interesse em participar da Bienal ANTP 

de Marketing 2012, organizada pela Comissão de Marketing da Associação Nacional de Transportes 

Públicos. Objetivo. A Bienal ANTP de Marketing, que chega à sua quinta edição, foi criada para dar 

visibilidade e reconhecimento as ações de comunicação e de promoção do transporte público e do 

trânsito. Para este ano, a intenção é destacar a expansão das mídias sociais e dos recursos de 

comunicação e interação criadas na internet. Estes espaços de interlocução e de relacionamento com os clientes e 

com a sociedade deverão ser acompanhados de perto pela Banca de Juízes. Novidades em relação a anos 

anteriores. Algumas novidades foram introduzidas. As categorias têm nova denominação. Cada organização 

poderá inscrever até três experiências por categoria, que são as seguintes: Promoção, Fortalecimento Institucional, 

Relacionamento, Endomarketing, Responsabilidade Socioambiental e Produto. Nova categoria. Foi criada a 

categoria Destaque para experiências que apontem para a inovação. Mais informações e inscrições. Os 

processos de inscrição, recepção e julgamento das Experiências na quinta edição da Bienal ANTP de Marketing 

estão instalados no portal da ANTP (acesse link ao final desta notícias). Prazos. O calendário da Bienal ANTP de 

Marketing 2012 prevê os seguintes prazos: a) Até 15 de junho de 2012 - Cadastramento da organização 

interessada em participar;  b) Até 25  de junho de 2012 - pagamento da taxa de inscrição; c) De 15 de junho até 25 

de julho de 2012 - Registro das experiências; d) Até 31 de julho de 2012 - Entrega das Experiências; e) Até 14 de 

setembro de 2012 - Julgamento; f) 4 de outubro de 2012, no Rio de Janeiro - Premiação. 

PARTICIPAÇÃO MARCANTE DO SETOR METROFERROVIÁRIO

Foi marcante a participação do setor metroferroviário na Bienal ANTP de Marketing 2010, com a conquista de seis 

dos 18 prêmios em disputa. Os trabalhos premiados podem ser vistos na área da Bienal de Marketing no portal da 

ANTP, por meio de um dos links existentes ao final desta notícia. Outro link leva a arquivo eletrônico com a edição 

especial, com 20 páginas sobre a Bienal ANTP de Marketing 2010, produzida pela revista Technibus, da OTM 

Editora. Trabalhos premiados em 2010. Os seis trabalhos premiados na Bienal ANTP de Marketing 2010 cobrem 

cinco categorias e foram produzidos por duas operadoras, o Metrô Rio e a CBTU/Metrô BH. Os trabalhos, listados 

aqui por categoria, são os seguintes: 1) Categoria Marketing de Produto, o trabalho A implantação do cartão Pré 

Pago no Metrô Rio; 2) Categoria Marketing de Relacionamento, o trabalho Estação Aberta, da CBTU/Metrô BH; 3) 

Categoria Marketing de Responsabilidade Social, com ação Abrindo Caminhos – Programa de Inclusão e 

Empregabilidade de Pessoas com Deficiência, Metrô Rio; 4) Categoria Marketing Institucional, com a campanha 

Réveillon Solidário, do Metrô Rio; 5) Na Categoria Marketing Promocional, dois trabalhos: BH Music Station (que 

também recebeu a Menção Técnica de Marketing), da CBTU/Metrô BH, e Parcerias culturais – Descontos no 

cartão Pré-Pago, do Metrô Rio.

Clique para informações e inscrições para a Bienal ANTP de Marketing 2012. E também consulte 

livremente o acervo de trabalhos desse prêmio.

Veja o encarte sobre a Bienal ANTP de Marketing publicado na revista Technibus, da OTM Editoria
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SEMINÁRIO ESPECIALIZADO

Nos dias 25 e 26 de junho, Rio de Janeiro receberá o III Seminário 

Sistemas Inteligentes de Transporte

A AEAMESP apoia institucionalmente o desenvolvimento do III Seminário Sistemas Inteligentes 

de Transporte, promovido pela Planeja & Informa Comunicação e Marketing, em parceria com a 

COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ). O encontro acontecerá nos dias 25 e 26 de junho de 2012, Centro Empresarial 

Rio – Edifício Argentina, situado na Praia de Botafogo, 228, 2º andar, Botafogo,  Rio de Janeiro. 

Temas do primeiro dia. Os temas constantes da pauta são: 1) Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

2) Palestra de representante da empresa Telvent, 3) Painel intitulado Tecnologia aplicada às rodovias brasileiras –

Pedágio com cobrança Eletrônica; 4) Painel intitulado   Tecnologias e Equipamentos para monitoramento do 

transito em tempo real; 5) Painel sobre o tema EcoDriving; 6) Painel com o título Equipamentos para fiscalizar 

motocicletas; 7) Palestra intitulada Tecnologia Seagull. Segundo dia. No segundo dia serão acontecerão as 

seguintes sessões: 8) Painel intitulado Tecnologias aplicadas à operação do BRT – Gerenciamento e 

monitoramento em tempo real; 9) Painel sobre o tema Operação do BRT no Rio de Janeiro; 10) Sessão sobre 

Tecnologia para gerenciamento e monitoramento; 11) Sessão sobre o tema BRT – Gerenciamento de frotas, 12) 

Sessão a respeito do tema Veículos inteligentes – Tecnologia embarcada para ônibus e caminhões; 13) Exposição 

e debates sobre Combustíveis inteligentes para veículos urbanos; 14) Sessão a respeito de Equipamentos 

Inteligentes para mobilidade urbana e 15) Sessão sobre Tecnologias aplicadas ao transporte e distribuição de 

cargas nos centros urbanos brasileiros. Inscrições e outras informações. Solicitar o formulário de inscrição pelo 

e-mail: inscricao@planejabrasil.com.br ou por meio do setor Atendimento ao Participante, pelos telefones (21) 

2262-9401 e (21)2215-2245.
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ALAMYS

Divulgado 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

Início

SEMINÁRIO ESPECIALIZADO

Nos dias 25 e 26 de junho, Rio de Janeiro receberá o III Seminário 

Sistemas Inteligentes de Transporte

A AEAMESP apoia institucionalmente o desenvolvimento do III Seminário Sistemas Inteligentes 

de Transporte, promovido pela Planeja & Informa Comunicação e Marketing, em parceria com a 

COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ). O encontro acontecerá nos dias 25 e 26 de junho de 2012, Centro Empresarial 

Rio – Edifício Argentina, situado na Praia de Botafogo, 228, 2º andar, Botafogo,  Rio de Janeiro. 

Temas do primeiro dia. Os temas constantes da pauta são: 1) Política Nacional de Mobilidade Urbana, 2) 

Palestra de representante da empresa Telvent, 3) Painel intitulado Tecnologia aplicada às rodovias brasileiras –

Pedágio com cobrança Eletrônica; 4) Painel intitulado   Tecnologias e Equipamentos para monitoramento do 

transito em tempo real; 5) Painel sobre o tema EcoDriving; 6) Painel com o título Equipamentos para fiscalizar 

motocicletas; 7) Palestra intitulada Tecnologia Seagull. Segundo dia. No segundo dia serão acontecerão as 

seguintes sessões: 8) Painel intitulado Tecnologias aplicadas à operação do BRT – Gerenciamento e 

monitoramento em tempo real; 9) Painel sobre o tema Operação do BRT no Rio de Janeiro; 10) Sessão sobre 

Tecnologia para gerenciamento e monitoramento; 11) Sessão sobre o tema BRT – Gerenciamento de frotas, 12) 

Sessão a respeito do tema Veículos inteligentes – Tecnologia embarcada para ônibus e caminhões; 13) Exposição 

e debates sobre Combustíveis inteligentes para veículos urbanos; 14) Sessão a respeito de Equipamentos 

Inteligentes para mobilidade urbana e 15) Sessão sobre Tecnologias aplicadas ao transporte e distribuição de 

cargas nos centros urbanos brasileiros. Inscrições e outras informações. Solicitar o formulário de inscrição pelo 

e-mail: inscricao@planejabrasil.com.br ou por meio do setor Atendimento ao Participante, pelos telefones (21) 

2262-9401 e (21)2215-2245.

Início

ESPORTE

Concluída a terceira etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP, Márcio lidera, seguido por Valter e Carlos Raul

Na última quinta-feira, 17 de maio de 2012, no Kartódromo Internacional Granja Viana, 
com a participação de 19 pilotos, foi realizada a terceira etapa do 11º Desafio de Kart 

entre Amigos da AEAMESP. Resultado da 3ª Etapa. O resultado da terceira prova foi 
o seguinte: 1º) Zizo, 2º) Cleber, 3º) Márcio, 4º) Valter, 5º) Leonardo, e 6º) Carlos 
Raul. 
CLASSIFICAÇÃO GERAL

Concluída a terceira etapa, é a seguinte a classificação geral do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP: 

1º) Márcio, 77 pontos;.2º) Valter, 69 pontos; 3º) Carlos Raul, 65 pontos; 4º) Zizo, 58 pontos; 5º) Leonardo, 55 

pontos, e em 6º) Araújo, 54 pontos.

PRÓXIMA PROVA EM 13 DE JUNHO

A próxima prova do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será desenvolvida em 13 de junho de 2012, às 

21h, no Kartódromo Internacional Granja Viana. O diretor adjunto de Esportes, Valter Belapetravicius, assinala que 

a próxima etapa será a última do primeiro semestre. Com ela, terá sido alcançada a metade do campeonato, um 

momento importante para definir quem reunirá melhores chegar ao título no final do ano.  
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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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