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ESTUDOS TÉCNICOS AEAMESP

Novo estudo técnico da AEAMESP focaliza externalidades do transporte público 
de passageiros sobre trilhos. A consulta é livre.
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Portal da AEAMESP mostra a relação dos trabalhos aceitos para apresentação 
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

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

ESPORTE

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

EVENTOS PROFISSIONAIS

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

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

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

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

Nesta semana, em Bilbao, Espanha, acontece a 17ª Reunião Intermediária dos 
Comitês Técnicos da Alamys 

ANIVERSARIANTES

Veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes de junho

ESTUDOS TÉCNICOS AEAMESP

Novo estudo técnico da AEAMESP focaliza externalidades do transporte 

público de passageiros sobre trilhos. A consulta é livre.

Está disponível para livre consulta no Portal da AEAMESP a publicação Estudos Técnicos 
2 – Externalidades do Transporte Público de Passageiros sobre Trilhos, com 68 páginas, 
de autoria do engenheiro e sociólogo Eduardo Alcântara de Vasconcellos. Na 17ª
Semana. Trata-se da publicação de estudo contratado pela AEAMESP e apresentado 
pelo autor na 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, em setembro de 2011. 
Leitura em duas versões. A publicação pode ser vista em duas versões: para leitura 
em tela e em arquivo PDF. Edição. Colaboraram no processo de edição o engenheiro 
Pedro Machado e o economista Antônio Carlos de Moraes, como revisores técnicos, e o 

engenheiro Ariovaldo Veiga, responsável pela editoração eletrônica. A ficha catalográfica foi 
elaborada pela bibliotecária Neli Siqueira, do Metrô-SP. Relevância. “É um esforço da AEAMESP para 
chamar a atenção para a relevância do tema. A publicação não esgota o assunto, mas ao contrário, 
enfatiza a necessidade de desenvolver no Brasil uma metodologia que utilize parâmetros compatíveis 
com nossa realidade.” afirmou Pedro Machado.
CONTEÚDO

A publicação Estudos Técnicos 2 – Externalidades do Transporte Público de Passageiros sobre Trilhos faz uma 

contextualização do tema e apresenta os objetivos e as referências utilizadas. Capítulos. O estudo é desenvolvido 

nos seguintes capítulos específicos: O uso dos meios de transporte nas grandes cidades, Estudos da mobilidade e 

seus efeitos, Conceituação didática das formas tradicionais de estimativa dos consumos e impactos, Custos dos 

impactos do transporte urbano, Estimativa dos impactos básicos da implantação de uma linha de metrô e 

Propostas de políticas públicas referentes aos temas discutidos. Objetivos. Segundo o autor, o estudo se propõe a 
descrever os conceitos e os procedimentos de estimativa principais que devem ser considerados quando se faz 

uma análise de custos, benefícios e impactos do transporte público, com ênfase para o modo metroferroviário. O 

texto tem como base a literatura internacional e nacional e reúne informações importantes sobre o transporte no 

Brasil. “Com isto, pretende-se que os técnicos ligados ao transporte metroferroviário e os interessados de maneira 

geral tenham a seu dispor um roteiro útil para usar no seu dia-a-dia”, escreveu Vasconcellos, alertando, em 

seguida, que não se trata de um manual para avaliação de impactos: para definir um projeto com essa finalidade, 

será necessário lançar mão de outros instrumentos.

Veja a versão para leitura em tela

Acesse a versão em PDF
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Portal da AEAMESP mostra a relação dos trabalhos aceitos para 

apresentação na 18ª Semana de Tecnologia Metroferoviária

Está disponível no Portal da AEAMESP a relação dos trabalhos aceitos para apresentação na 18ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária, que 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 tiveram 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 a relação dos trabalhos

Conheça o regulamento
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

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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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - III

VDI-Brasil apoia institucionalmente a 18ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária 

A VDI-Brasil - Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha declarou apoio institucional à realização da 

18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, promovida pela AEAMESP e programada para o período de 
11 a 14 de setembro de 2012, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP).  Importante e 

tradicional. “A VDI Brasil apoia a 18º Semana de Tecnologia Metroferroviária por se tratar de um 

importante e tradicional encontro técnico do setor, que expõe as últimas inovações mundiais relacionadas ao tema, 

além de discutir soluções para o transporte nas cidades, uma questão muito relevante em metrópoles como São 

Paulo”, afirmou Edgar Horny, presidente da VDI Brasil.
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Nesta semana, o presidente da AEAMESP participará da 33ª Reunião do 

Conselho Nacional das Cidades, em Brasília

Nesta semana, 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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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. Metade da competição. 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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EVENTOS PROFISSIONAIS

Em junho, quatro eventos da Associação de Engenheiros Brasil-

Alemanha (VDI-Brasil) 

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. Para este mês de junho, estão programados quatro eventos. 13 de 

junho. Em 13 de junho, quarta-feira, das 18h30 às 20h30, no Club Transatlântico (Rua José Guerra, 

130, São Paulo-SP) acontecerá o Happy Hour com Palestra, com o tema  Ótimo Engenheiro, 

Excelente Líder. 15 de junho. Como estimular a inovação e a criatividade dos engenheiros, evento na área de 

Gerenciamento, está programados para 15 de junho, das 8h às 17h, na Câmara Brasil–Alemanha (Rua Verbo 

Divino, 1488 – 3º Andar, São Paulo-SP). 21 de junho. Para o dia 21 de junho, das 13h30 às 17h30, está 

programada visita técnica à empresa Döhler América Latina, localizada na Rua Miguel Guidotti, 905, em Limeira-

SP. 27 de junho. O evento Treinamento de Negociação para Engenheiros está previsto para 27 de junho de 

2012, das 8h30 às 17h30, Câmara Brasil–Alemanha (Rua Verbo Divino, 1488 – 3º Andar, São Paulo-SP). 

Informações e inscrições. Para mais informações e inscrições, acesse o link ao final desta nota. 

Veja a programação de eventos da VDI-Brasil com links para informações mais detalhadas

Início

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

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
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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 a 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

Nesta semana, em Bilbao, Espanha, acontece a 17ª Reunião 

Intermediária dos Comitês Técnicos da Alamys 

Até a próxima quinta-feira, 7 de junho de 2012, desenvolve-se em Bilbao, Espanha, a 17ª

Reunião Intermediária dos Comitês Técnicos, da Associação Latino-Americana de Metrôs e 

Subterrâneos (Alamys), referentes às áreas de Manutenção, Operação, Gestão e Planejamento. 

Organização. Organizaram 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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ANIVERSARIANTES

Veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes de junho

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em junho. Na primeira 

página. Na primeira página do Portal da AEAMESP, no canto superior direito da tela, há um espaço 

que dá acesso a uma lista em ordem cronológica crescente com todos os aniversariantes do mês. 

Se houver aniversariantes no dia em que a lista é consultada, seus nomes aparecem em destaque. 

Veja lista completa dos aniversariantes deste mês.

Início

© Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô
Rua do Paraíso, 67 - 2º andar - Paraíso, São Paulo/SP - CEP: 04103-000 

Tel/Fax: (11) 3284 0041 / aeamesp@aeamesp.org.br
Jornalista responsável: Alexandre Asquini (MTb 28.624)

Visite nosso site

Veja versão OnLine


