
Número 135 - DE 28 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2012

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Nesta quarta-feira, 30 de maio, será divulgada a relação dos trabalhos aceitos 
para apresentação na 18ª Semana de Tecnologia Metroferoviária

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

Reunião de dirigentes da AEAMESP com o presidente da EMTU sobre 18ª
Semana será em 31 de maio. Com o presidente da CPTM, em 1º de junho

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - III

Até 15 de julho, inscrições com descontos para a 18ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Na próxima semana, presidente da AEAMESP participará da 33ª Reunião do 
Conselho Nacional das Cidades, em Brasília

MEIO AMBIENTE

Vice-presidente da AEAMESP falará sobre retomada de investimentos em 
transportes durante a 7ª Semana Metrô de Meio Ambiente

SETOR METROFERROVIÁRIO

Cancelado em razão da greve, seminário do Sindicato dos Engenheiros sobre 
futuro do sistema ferroviário paulista terá nova data

ESPORTE

Será em 13 de junho a quarta etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da 
AEAMESP

EVENTO INTERNACIONAL - I

Nesta semana, nos dias 30 e 31 de maio, acontecerá em São Paulo a 
conferência Brazilian Rail Development 2012 

EVENTO INTERNACIONAL - II

Em 11 de junho, São Paulo receberá o seminário Brasil-EUA sobre 
planejamento, gestão e financiamento de transporte – trem e metrô

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) desenvolverá em 30 de 
maio o seminário Contratos de Transferência de Tecnologia

SETOR METROFERROVIÁRIO

Liberado na Internet o Caderno ANTP sobre Sistemas Inteligentes de 
Transporte; Peter e Tadashi escreveram sobre o setor metroferroviário

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

ALAMYS

Em Bilbao, Espanha, a 17ª Reunião Intermediária dos Comitês Técnicos da 
Alamys (Manutenção, Operação, Gestão e Planejamento)

EXPANSÃO 

No sábado, 26 de maio, jornal SPTV, da Rede Globo, destacou chegada de 
túnel da Linha 5-Lilás do Metrô-SP à estação Adolfo Pinheiro 

SETOR METROFERROVIÁRIO

Simefre anuncia a entrada em operação de seu novo portal na Internet

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Nesta quarta-feira, 30 de maio, será divulgada a relação dos trabalhos 

aceitos para apresentação na 18ª Semana de Tecnologia Metroferoviária

Nesta quarta-feira, 30 de maio de 2012, será divulgada no Portal da AEAMESP, a 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

Conheça o regulamento
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

Reunião de dirigentes da AEAMESP com o presidente da EMTU sobre 18ª

Semana será em 31 de maio. Com o presidente da CPTM, em 1º de junho

Será nesta quinta-feira, 31 de maio de 2012, a reunião do presidente da AEAMESP, engenheiro José 

Geraldo Baião, e do vice-presidente de Atividades Técnicas, engenheiro Jayme Domingo Filho, com o 

presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbano (EMTU), Joaquim Lopes da Silva Júnior, a 

respeito da programação e sobre formas de participação daquela empresa pública estadual na 18ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária, que acontecerá em setembro. Reprogramada reunião com presidente 

da CPTM. Foi reprogramada para a próxima sexta-feira, 1º de junho de 2012, o encontro dos dois dirigentes da 

AEAMESP, com o mesmo objetivo, com o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), 

Mário Bandeira. Originalmente, o encontro aconteceria em 23 de maio. Com o secretário. Em 21 de maio, os dois 

dirigentes da AEAMESP haviam sido recebidos pelo secretário de Transportes Metropolitanos do Estado São 

Paulo, Jurandir Fernandes, que se mostrou bastante receptivo e prometeu dar o máximo de apoio à 18ª Semana 

de Tecnologia Metroferroviária.
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - III

Até 15 de julho, inscrições com descontos para a 18ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária

Até o dia 15 de julho de 2012, os associados da AEAMESP e da Associação dos Engenheiros da Estrada 
de Ferro Santos a Jundiaí (AEEFSJ), desde que em dia com as respectivas contribuições associativas, 

têm direito a inscrição gratuita na 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Profissionais.

Considerado o mesmo prazo, as outras categorias de profissionais (empregados do Metrô-SP, STM, 

CPTM, EMTU, EFCJ), e os convites extras para empresas expositoras e patrocinadoras, e convites para entidades 

de apoio institucional terão descontos de 40% em relação ao preço que será cobrado durante o evento. 

Estagiários e estudantes. Também até 15 de julho, os estagiários do Metrô-SP, STM, CPTM, EMTU, EFCJ e 

estudantes têm garantidos descontos de 50%.
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Na próxima semana, presidente da AEAMESP participará da 33ª Reunião 

do Conselho Nacional das Cidades, em Brasília

Entre os dias 4 e 6 de junho de 2012, o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo 

Baião, participará, em Brasília, da 33ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, incluindo 

reunião do Comitê Técnico Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, do qual é 

membro titular. 5ª Conferência Nacional das Cidades. Durante essa reunião,  o Conselho das 

Cidades deverá definir o regimento interno da 5ª Conferência Nacional das Cidades, que 
acontecerá em novembro de 2013.
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MEIO AMBIENTE

Vice-presidente da AEAMESP falará sobre retomada de investimentos 

em transportes durante a 7ª Semana Metrô de Meio Ambiente

O vice-presidente de Atividades Técnicas da AEAMESP, engenheiro Jayme Domingo Filho, 

fará na manhã e 4 de junho de 2012 uma exposição a respeito do tema Retomada de 

investimentos em transportes, durante a 7ª Semana Metrô de Meio Ambiente. Tema geral e 

objetivo. Com desenvolvimento programado para os dias 4 e 5 de junho de 2012, no Edifício 

Cidade I, Rua Boa Vista, 170, Auditório Mezanino, em São Paulo, a 7ª Semana Metrô de Meio 

Ambiente terá como tema central Mobilidade Sustentável para o Equilíbrio Urbano. O objetivo 

do encontro é ampliar a discussão sobre iniciativas, investimentos e a articulação entre o governo e a sociedade 

para garantir a melhoria da mobilidade urbana em suas dimensões: econômica, social, ambiental e urbana. A 

aprovação da Lei da Mobilidade Urbana, que entrou em vigor em abril de 2012, deverá ter destaque nas 

apresentações e debates. 

PROGRAMAÇÃO

A sessão de abertura da 7ª Semana Metrô de Meio Ambiente, na manhã do dia 4 de junho, terá a participação do 

secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes; do presidente do Metrô-

SP, Peter Walker, e de membros da diretoria da Companhia. Temas da manhã. Além da exposição do vice-

presidente da AEAMESP, haverá na manhã desse primeiro dia quatro outras apresentações. Rovena Negreiros, 

diretora de Planejamento da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), abordará o tema 

Mobilidade Urbana nas Metrópoles. Gerlene Collares, do Metrô-SP, fará exposição sobre o tema Impactos da 

política tarifária na mobilidade urbana. O tema Inovação: Teletrabalho e Mobilidade será desenvolvido por Valéria 

Cabral, também do Metrô-SP. E Priscilla Navarette, sócia-diretora da Lume Sustentabilidade Corporativa fará uma 

apresentação intitulada Engajamento das empresas com a sociedade. Período da tarde. Na retomada dos 

trabalhos no período da tarde, Alberto Epifani, gerente de Planejamento e Integração de Transportes 
Metropolitanos do Metrô-SP fará exposição sobre o tema Expansão do Metrô e Mobilidade Sustentável. Na 

sequência, haverá a apresentação intitulada Contribuição do Metrô para a mobilidade sustentável, a cargo de 

Antônio José Campos da Costa Neto, Maria Helena Zanchetta Maia e Soraia Schultz Martins Carvalho, todos 

do Metrô-SP. Caberá a Irene de Lourdes do Nascimento, do Metrô-SP, desenvolver o tema Aspectos jurídicos da 

sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Para a segunda metade da tarde, estão programadas três 

apresentações: Criando Cultura: Coleta seletiva nas Estações de Metrô, por Melissa Belato Fortes, Song Yng Ling 

Shimba, Renato Rodrigues, Rubens Costa Cruz, os três do Metrô-SP, e Daniela Lobo da Costa Lima, da 

FAU/USP; Programa de Reciclagem de Cartões, por Alexandre E. Freitas, do Metrus - Instituto de Seguridade 

Social, e Renato Soares de Paula, da organização RS De Paula, e Quando a arte transforma o lixo, por Laila 

Assef, artista plástica. Segundo dia. Os trabalhos do segundo dia, 5 de junho (Dia Mundial do Meio 

Ambiente) serão abertos com uma exposição do presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos 

(ANTP), Ailton Brasiliense Pires, intitulada Desenvolvimento urbano e transporte público para o acesso universal à 

cidade. A outra apresentação da manhã, com o título A importância da mudança modal para tirar São Paulo da 

contramão, estará a cargo de Melissa Belato Fortes, do Metrô-SP, e de Denise Helena Silva Duarte, da FAU/USP.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011 DO METRÔ-SP

Ainda na manhã de 5 de junho, haverá o lançamento do Relatório de Sustentabilidade 2011-Metrô-SP, com 

apresentação de Luís Sérgio de Campos Vilarinho, gerente de Meio Ambiente da Companhia do Metropolitano de 

São Paulo. Encerramento. O encerramento do encontro será conduzido por Laércio Mauro Santoro Biazzotti, 

diretor de Planejamento e Expansão dos Transportes Metropolitanos do Metrô de São Paulo.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Cancelado em razão da greve, seminário do Sindicato dos Engenheiros 

sobre futuro do sistema ferroviário paulista terá nova data

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

Grupo de Transporte, Trânsito e Mobilidade o seminário O futuro do sistema ferroviário no Estado de 

São Paulo, originalmente marcado para a manhã de 24 de maio de 2012, foi cancelado em razão da 

greve no setor. De acordo com nota do SEESP, o seminário acontecerá em  data, a ser ainda 

definida. O programa original. Estavam programadas três exposições: o secretário de Transportes 

Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes, falaria sobre investimentos no sistema de transportes 

metropolitanos; o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Mário Bandeira, focalizaria 

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

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

Após as exposições, seria aberto espaço para debates.
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ESPORTE

Será em 13 de junho a quarta etapa do 11º Desafio de Kart entre 

Amigos da AEAMESP

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 condições de chegar ao título no final do ano.  

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Realizadas três etapas, 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.
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EVENTO INTERNACIONAL - I

Nesta semana, nos dias 30 e 31 de maio, acontecerá em São Paulo 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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EVENTO INTERNACIONAL - II

Em 11 de junho, São Paulo receberá o seminário Brasil-EUA sobre 

planejamento, gestão e financiamento de transporte – trem e metrô

A Câmara dos Deputados, por intermédio da Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU), e 

diversas entidades programaram para o 11 de junho de 2012, segunda-feira, das 9h às 18h, em São 

Paulo (Sindicato dos Engenheiros, localizado na Rua Genebra, 25 ao lado da Câmara Municipal 
paulistana) um seminário internacional sobre Mobilidade Urbana na Região Metropolitana, com foco 

no planejamento, gestão e financiamento do transporte de alta capacidade – trem e metrô. 

Entidades parceiras. São parceiras dessa iniciativa as seguintes organizações: Associação 

Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Frente Nacional de Prefeitos, Associação Americana de Planejamento 

(American Planning Association – APA), Observatório dos Consórcios Públicos e Federalismo, a Caixa Econômica 

Federal e Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Dinâmica. Especialistas norte-americanos e 

brasileiros irão abordar questões sobre como acelerar os investimentos na construção de novas linhas, na 

modernização das já existentes, como envolver o Governo Federal e as Prefeituras no planejamento de médio e 

longo prazo, como se dá o financiamento para a expansão, entre outras. Temas. Serão apresentados discutidos 

quatro temas, com espaço para reflexões de debates: 1) As experiências norte-americanas de Los Angeles e 

Portland, 2) O planejamento do Governo de São Paulo para o Transporte Metropolitano, 3)As Parcerias Público-

Privadas são a solução para o financiamento do transporte de alta capacidade?, e 4) A Governança Metropolitana 
na Grande Recife Transportes. Informações e inscrições. As inscrições estarão abertas até a segunda-feira da 

próxima semana, 4 de junho de 2012. Para outras informações e inscrições, acionar o link no final desta matéria.

Acesse folheto com a programação detalhada do encontro e a ficha para inscrição

Início

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) desenvolverá em 30 

de maio o seminário Contratos de Transferência de Tecnologia

Em 30 de maio, das 9h às 12h, em sua sede (Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP), 

a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI), entidade parceira da AEAMESP, desenvolverá 

o seminário Contratos de Transferência de Tecnologia. Objetivo. O 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 informações específicas sobre o seminário Contratos de Transferência de Tecnologia
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Liberado na Internet o Caderno ANTP sobre Sistemas Inteligentes de 

Transporte; Peter e Tadashi escreveram sobre o setor metroferroviário

A ANTP disponibilizou para livre consulta na Internet o Caderno Técnico da ANTP - Volume 8 -

Sistemas Inteligentes de Transporte, que reúne as contribuições de diversos membros da 

Comissão Técnica de ITS e tem o apoio do Banco Mundial. Setor metroferroviário. Nessa 

publicação, o capítulo sobre o setor metroferroviário é assinado pelos especialistas Peter Alouche 

e Tadashi Nakagawa. Em entrevista ao Jornal da AEAMESP, Peter Alouche comentou o 

lançamento do caderno. "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". Outros temas. O Caderno apresenta também textos sobre outros aspectos relacionados 

com os Sistemas Inteligentes de Transporte: planejamento, centros de controle e monitoramento, bilhetagem, 

aplicações em Bus Rapid Transit (BRT), informações aos usuários, gestão de rodovias e tendências. Veja a 

íntegra do Caderno. Acione o link ao final desta notícia para ver a íntegra do Caderno Técnico da ANTP - Volume 

8 - Sistemas Inteligentes de Transporte.

Acesse a versão eletrônica integral do Caderno Técnico da ANTP - Volume 8 - Sistemas Inteligentes de 
Transporte
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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

Acesse o formulário para inscrição
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ALAMYS

Em Bilbao, Espanha, a 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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EXPANSÃO 

No sábado, 26 de maio, jornal SPTV, da Rede Globo, destacou chegada 

de túnel da Linha 5-Lilás do Metrô-SP à estação Adolfo Pinheiro 

Em sua segunda edição do sábado, 26 de maio de 2012, o jornal SPTV, da Rede Globo, 

destacou chegada de túnel da Linha 5-Lilás do Metrô-SP à estação Adolfo Pinheiro. O fato foi 

marcado por uma vistoria do governador Geraldo Alckmin às obras. Redução do tempo de 

viagem. A matéria informa que, uma vez concluída, em 2015, a Linha 5-Lilás reduzirá o tempo de viagem de quem 
mora no extremo sul e precisa chegar a outras regiões da cidade. Essa linha fará a integração de três outras linhas 

já existentes: a Linha 9-Esmeralda, da CPTM; Linha 1-Azul e Linha 2-Verde, do Metrô-SP.

Veja a matéria publicada pelo SPTV
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Simefre anuncia a entrada em operação de seu novo portal na Internet

O Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários 
(Simefre) anunciou na semana passada a entrada em operação do seu novo portal, com projeto 

visual reformulado e maior facilidade de consulta. Para acessar. Conheça o novo portal do Simefre 

acionando o link ao final desta notícia.

Conheça o novo portal do Simefre
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