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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Conselho aprova regimento da 5ª Conferência Nacional das Cidades. 
Conselheiros são convidados a participar da 18ª Semana da AEAMESP

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Portal da AEAMESP mostra a relação dos trabalhos aceitos para apresentação 
na 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

Estão abertas as inscrições 'on line' para a 18ª Semana Semana de 
Tecnologia. Aproveite os descontos até 15 de julho.

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - III

ANTF anuncia apoio institucional à 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - IV

Dirigentes da AEAMESP se reuniram com presidente do Metrô-SP, Peter 
Walker, e apresentaram os planos para a 18ª Semana de Tecnologia 

ESTUDOS TÉCNICOS AEAMESP

Novo estudo técnico da AEAMESP focaliza externalidades do transporte público 
de passageiros sobre trilhos. A consulta é livre.

EVENTOS PROFISSIONAIS

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

EVENTOS TÉCNICOS

AESabesp promoverá em São Paulo, de 6 a 8 de agosto, feira nacional e 
encontro técnico sobre saneamento e meio ambiente

BIENAL ANTP DE MARKETING

Operadoras metroferroviárias e outras organizações do setor têm até sexta-
feira (15) para inscreverem trabalhos na Bienal ANTP de Marketing 2012

MEIO AMBIENTE

Com participação da AEAMESP, 7ª Semana Metrô de Meio Ambiente discutiu 
mobilidade sustentável e equilíbrio urbano

ANIVERSARIANTES

Veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes de junho

ESPORTE

Será nesta quarta-feira, 13 de junho, a quarta etapa do 11º Desafio de Kart 
entre Amigos da AEAMESP

TRENS TURÍSTICOS E CULTURAIS

De quinta a sábado desta semana, Juiz de Fora-MG receberá o Seminário 
sobre Trens Turísticos e Culturais 

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Conselho aprova regimento da 5ª Conferência Nacional das Cidades. 

Conselheiros são convidados a participar da 18ª Semana da AEAMESP

Na semana passada, nos três dias que antecederam ao feriado de 7 de junho, o 
presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, participou, 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.

NA REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO, APRESENTAÇÃO DA 18ª SEMANA

Na tarde do primeiro dia, 4 de junho, aconteceram as reuniões dos Comitês Técnicos, entre os quais 
o Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Apresentação da 18ª Semana de 
Tecnologia. Na ocasião, Baião apresentou o programa preliminar da 18ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária e reiterou o convite aos membros do Comitê Técnico para a participação no 
encontro, programado para o período de 11 a 14 de setembro de 2012, em São Paulo. No plenário 
do Conselho. No dia 6 de junho, quando da realização da reunião plenária do Conselho Nacional das 
Cidades, o presidente da AEAMESP entregou ao Ministério das Cidades e à Secretaria Nacional de 
Transporte e Mobilidade Urbana (SeMob) cartas, solicitando apoio institucional para a 18ª Semana 
de Tecnologia Metroferroviária.

AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE TRANSPORTE E DE MOBILIDADE URBANA

Na manhã de 5 de junho, o presidente da AEAMESP e o ex-presidente e membro do conselho 
Consultivo da Entidade, Laerte Mathias, foram recebidos pelo secretário nacional de Transporte e da 
Mobilidade Urbana (SeMob), do Ministério das Cidades, Júlio Eduardo dos Santos, que assumiu o 
cargo recentemente. Apresentação da AEAMESP. Nessa ocasião, Baião falou sobre as atividades 
da AEAMESP, apresentou o programa preliminar da 18ª Semana de Tecnologia e entregou ao 
secretário uma cópia do Estudo Técnico Evolução e Tendências na Implantação e Financiamento dos 
Sistemas de Transporte Público sobre Trilhos e um exemplar do Anuário Metroferroviário de 
2011, produzido em parceria com a OTM Editora. Apoio à 18ª Semana. O secretário comprometeu-
se a apoiar a 18ª Semana de Tecnologia e a enviar representante da SeMob para participar do 
encontro.

OUTROS TEMAS DA REUNIÃO DO CONSELHO DAS CIDADES

Mudanças climáticas e Lei de Mobilidade Urbana. Foi apresentado ao Comitê Técnico o Plano 
Setorial de Transporte e da Mobilidade Urbana para Mitigação das Mudanças Climáticas. Houve 
também discussão sobre a melhor estratégia para o desenvolvimento de campanha para 
apresentação nacional da Lei de Mobilidade Urbana, em função das restrições orçamentárias e da 
realização das eleições municipais em 2012. Reabrir negociações com trabalhadores da CBTU e 
Trensurb. Havia uma recomendação prévia para que os Comitês Técnicos não apresentassem 
resoluções para que fosse garantido os espaço necessário de debates e deliberações, visando à 
aprovação do regimento da 5ª Conferência Nacional das Cidades. Assim, o Comitê de Mobilidade 
apresentou ao Plenário do Conselho somente uma Recomendação proposta pela Federação Nacional 
do Metroviários (Fenametro) para que o governo federal reabra as negociações com trabalhadores 
das regionais da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Empresa de Trens Urbanos de 
Porto Alegre (Trensurb), em greve, em alguns casos, havia pelo menos 20 dias. Tema de 
conjuntura. Em outro momento da reunião do Conselho Nacional das Cidades, desenvolveu-se o III 
Diálogo Federativo rumo à Rio +20 Cidade Sustentável – Participação Social e a Reforma Urbana, 
com a participação de representantes da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria 
Geral da Presidência da República. Função social da propriedade. Também por ocasião da reunião 
do Conselho Nacional das Cidade, houve, em dependências da Câmara dos Deputados, sessão de 
lançamento da Campanha pela Função Social da Propriedade Urbana, com um ato de apoio às 
propostas de emenda ao Projeto de Lei 8.046/2010 que dispõe sobre o novo Código de Processo 
Civil. 5ª Conferência Nacional das Cidades. O Conselho aprovou o regimento interno da 5ª
Conferência Nacional das Cidades, que acontecerá em novembro de 2013, estabelecendo prazos para 
convocação e realização das conferências municipais e estaduais. O regimento será oficialmente 
publicado em breve pelo Ministério das Cidades. Calendário da 5ª Conferência para os Estados.
Convocação da Comissão Preparatória Estadual, de 6 a 10 de agosto de 2012; Convocatória da 
Conferência Estadual pelo Governo – Poder Executivo, até 28 de setembro de 2012; Convocação 
excepcional da Conferência Estadual pelo Estado, fora de prazo, de 29 de setembro de 2012 a 1º de 
fevereiro de 2013; Convocatória da Conferência Estadual pela Sociedade Civil, de 29 de setembro a 
20 de novembro de 2012; Elaboração do Regimento da Etapa Estadual, até 31 de outubro de 2012; 
Envio de informações da convocação da Conferência Estadual para a Coordenação Nacional, até 14 
de dezembro de 2012; Realização da Etapa Estadual, de 1º de julho a 28 de setembro de 2013; 
Envio dos Relatórios Estaduais para a Coordenação Executiva Nacional, até 15 dias após a 
Conferência Estadual. Calendário 5ª Conferência para os Municípios. Convocatória da 
Conferência Municipal pelo Governo – Poder Executivo, até 19 de janeiro de 2013; Convocação 
excepcional da Conferência Municipal pelo Município, fora de prazo, de 20 de janeiro a 15 de março 
de 2013; Convocatória da Conferência Municipal pela Sociedade Civil, de 20 de janeiro a 15 de 
março de 2013; Realização da Etapa Municipal, de 1º de março a 15 de maio de 2013. Resoluções 
aprovadas em 6 de junho de 2012. O Conselho Nacional das Cidade Aprovou também quatro 
resoluções recomendadas, das quais três referentes à área de habitação e uma concernente ao setor 
de saneamento básico.
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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 Metroferroviária

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

Estão abertas as inscrições 'on line' para a 18ª Semana Semana de 

Tecnologia. Aproveite os descontos até 15 de julho.

Já é possível fazer a inscrição 'on line' para a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária (acione o link 
no final desta nota). Descontos. 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%.

Acesse o ambiente para as inscrições 'on line'
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - III

ANTF anuncia apoio institucional à 18ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária

A Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) anunciou apoio à realização da 18ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária, que a AEAMESP promoverá no período de 11 a 14 de setembro 

de 2012, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à Metroferr 2012

exposição de produtos e serviços para o setor metroferroviário.
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - IV

Dirigentes da AEAMESP se reuniram com presidente do Metrô-SP, Peter 

Walker, e apresentaram os planos para a 18ª Semana de Tecnologia 

Na tarde de 12 de junho de 2012, o presidente do Metrô-SP, Peter Walker, recebeu o presidente da 

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

Jayme Domingo Filho. Na ocasião, tratou-se do apoio que o Metrô-SP oferecerá ao desenvolvimento 

da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Temas. Os dirigentes da AEAMESP apresentarm a Peter 

Walker o programa preliminar da 18ª Semana e o infomaram da intenção de debater no encontro, entre outros, 

dois temas específicos: Desafios Operacionais e Como Implantar Sistemas Metroferroviários. Peter Walker 

concordou com as propostas e comprometeu-se a dar todo o apoio necessário. Publicações. José Geraldo Baião 
e Jayme Domingo Filho entregaram ao presidente do Metrô-SP um exemplar do Estudo Técnico sobre a 

Implantação e Financiamento de Sistemas Metroferroviários e outro do Anuário Metroferroviário 2011, publicação 

produzida em parceria com a OTM Editora.
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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.

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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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

EVENTOS TÉCNICOS

AESabesp promoverá em São Paulo, de 6 a 8 de agosto, feira nacional e 

encontro técnico sobre saneamento e meio ambiente

A Associação dos Engenheiros da Sabesp promoverá de 6 a 8 de agosto de 2012, no Pavilhão 

Branco do Expocenter Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, São Paulo-SP) a 23ª edição da Feira 

Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan). Congresso. Paralelamente à Fenasan, 

será realizado o Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, também denominado XXIII 
Encontro Técnico da AESabesp, que se firmou como referência nacional na disseminação de tecnologias e 

discussões sobre as políticas dos setores de saneamento e meio ambiente. Apoio institucional. Ao lado de 44 

outras organizações de expressão nacional, a AEAMESP apoia institucionalmente o encontro 

técnico. Sustentabilidade premiada. Neste ano, estará em vigor um novo critério de premiação do Troféu 

AESabesp às empresas que mais se destacarem na feira, prevalecendo o conceito de sustentabilidade. Outras 

informações. Para informações mais detalhadas sobre os eventos, acione o link ao final desta notícia.

Veja outras informações no portal da Fenasan
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BIENAL ANTP DE MARKETING

Operadoras metroferroviárias e outras organizações do setor têm até 

sexta-feira (15) 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 Editora

Acesse o formulário para inscrição
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MEIO AMBIENTE

Com participação da AEAMESP, 7ª Semana Metrô de Meio Ambiente 

discutiu mobilidade sustentável e equilíbrio urbano

No primeiro dia da 7ª Semana Metrô de Meio Ambiente, encontro realizado em 4 e 5 de junho 

de 2012, em São Paulo, o vice-presidente de Atividades Técnicas da AEAMESP, engenheiro 

Jayme Domingo Filho, fez uma exposição a respeito do tema Retomada de investimentos em 

transportes. Com a participação de autoridades do governo paulista, dirigentes e técnicos do 
Metrô-SP e convidados, o encontro teve como tema central Mobilidade Sustentável para o 

Equilíbrio Urbano. 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

Na manhã de 5 de junho (Dia Mundial do Meio Ambiente), houve o lançamento do Relatório de Sustentabilidade 

2011-Metrô-SP. De acordo com esse documento, em 2011, o Metrô-SP gerou uma economia de R$ 6,4 bilhões 

para a cidade de São Paulo, considerando os benefícios de sua utilização em vez de transportes poluentes (carros, 

ônibus e motos). Em 2010, os ganhos foram de R$ 5,7 bilhões. O Metrô-SP informa que o cálculo considera a 

diminuição do tempo de viagem, do consumo de combustíveis e a consequente queda da emissão de gases 

poluentes, e a redução de acidentes no trânsito, entre outros. 

Veja matéria sobre o Relatório de Sustentabilidade 2011-Metrô-SP divulgada pela Companhia

Início

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.
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ESPORTE

Será nesta quarta-feira, 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 nesta 

quarta-feira, 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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TRENS TURÍSTICOS E CULTURAIS

De quinta a sábado desta semana, Juiz de Fora-MG receberá o Seminário 

sobre Trens Turísticos e Culturais 

Entre 14 e 16 de junho de 2012, o Museu Ferroviário/Estação Arte, localizado em Juiz de Fora, Minas 

Gerais, receberá o Seminário sobre Trens Turísticos e Culturais, promovido pela Associação 

Brasileira de Operadores de Trens Turísticos e Culturais (Abottc), Museu Ferroviário e Movimento de 

Preservação Ferroviária (MPF).  Temas. Em dois dias de sessões com apresentações e debates, 

serão focalizados diferentes temas relacionados com os Trens Turísticos e Culturais (TTC): a 'magia' 

e o lirismo desses trens, normas da ANTT, cartilha para elaboração e implantação de projetos, a atualidade e as 

perspectivas do segmento, o patrimônio histórico e o turismo cultural ferroviário, relatos de experiências de 
operação, a participação da indústria ferroviária, estudos de viabilidade técnica, projetos em implantação e projetos 

para captação de recursos. Viagem especial. O último dia está sendo reservado para uma viagem especial do 

Expresso Pai da Aviação, entre Santos Dumont e Cabangu, promovida pelo Movimento Nacional Amigos do Trem. 

Outras informações. Para informações mais detalhadas, acione o link ao final desta notícia. 

Acesse informações mais detalhadas sobre o evento
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