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ESPORTE

Depois da quarta prova, chega à metade o 11º Desafio de Kart entre Amigos 
da AEAMESP. Carlos Raul é o líder.

EVENTOS PROFISSIONAIS

Na segunda metade de junho, dois 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

SEMINÁRIO ESPECIALIZADO

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

Até 31 de julho, estarão abertas as inscrições para o Prêmio Celso Furtado de 
Desenvolvimento Regional/Edição 2012

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Definida a grade de programação da 18ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária

Está definida a grande de programação da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, a ser 

realizada no período de 11 a 14 de setembro de 2012 no Centro de Convenções Frei Caneca, 

paralelamente à exposição de produtos e serviços Metroferr 2012. A informação foi prestada pelo 

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

central do encontro é  A contribuição dos trilhos para a mobilidade. Primeiro dia. No primeiro dia, 

terça-feira, 11 de setembro de 2012, haverá a solenidade de instalação do encontro seguida da palestra de 

abertura com o tema Liderança e Motivação: O Futuro é agora. Segundo dia. Em 12 de setembro, quarta-

feira, haverá sessões de apresentação dos Trabalhos Técnicos em todas as faixas de horário, no período da 

manhã e também à tarde. Às 9h, será iniciado o Painel 1 – A política Nacional de Mobilidade Urbana e às 10h30 o 
Painel 2 – Como Implantar Projetos Metroferroviário. Às 13h30 terá início o Painel 3 - A Gestão Estruturada para a 

Implantação de Projetos, e às 15h30 o Painel 4 - Participação Privada no Setor Metroferroviário - Quando e Como? 

Terceiro dia. Em 13 de setembro, quinta-feira, novas sessões de apresentação dos Trabalhos Técnicos serão 

iniciadas às 9h, prosseguindo nas outras faixas de horário da manhã e da tarde. Também às 9h, começará o 

Painel 5 - Trens Regionais e de Longo Percurso com Média e Alta Velocidade; às  10h30 terá iniciado o Painel 6 -

Os Desafios Operacionais Frente as Demandas. Às 13h30 começará a ser desenvolvido o Painel 7 - ITS em 

Sistemas Metroferroviários; às 15h30 será iniciado o Painel 8 - A Competitividade da Indústria Metroferroviária 

Nacional. Último dia. Na sexta-feira, 14 de setembro, as sessões de apresentação dos Trabalhos Técnicos 

acontecerão no período da manhã e na primeira faixa de horário da tarde. Às 9h será iniciado o Painel 9 -

Mobilidade Sustentável - Mudanças Climáticas; a partir das  10h30, será desenvolvido o Painel 10 - Tecnologia e 

Logística no Transporte de Cargas. Para a faixa de 13h30 está previsto o Painel 11 - O Cenário do Setor 

Metroferroviário no Brasil e as Perspectivas Futuras; às 15h30, acontecerá a Palestra de encerramento e às 16h30 
a cerimônia de encerramento do encontro. Metroferr 2012. Paralelamente à 18ª Semana de Tecnologia, 

acontecerá a Metroferr 2012, exposição de produtos e serviços de empresas do setor.
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

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

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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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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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
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ESPORTE

Depois da quarta prova, chega à metade o 11º Desafio de Kart entre 

Amigos da AEAMESP. Carlos Raul é o líder.

Em, 13 de junho de 2012, no Kartódromo Internacional Granja Viana, foi realizada a quarta etapa 

do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. Resultado da prova. O resultado da quarta 

prova foi o seguinte: 1º) Carlos Raul, 2º) Bruno, 3º) Zizo, 4º) Eduardo, 5º) Valter, e 6º) Manuel. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

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

1º) Carlos Raul, 95 pontos;.2º) Valter, 90 pontos; 3º) Zizo, 83 pontos; 4º) Márcio, 77 pontos; 5º) Araújo, 72 pontos, 

e em 6º) Leonardo, 69 pontos.
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EVENTOS PROFISSIONAIS

Na segunda metade de junho, dois 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 esta segunda metade do mês de junho, estão programados dois 

eventos. 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
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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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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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PRÊMIO NACIONAL

Até 31 de julho, estarão abertas as inscrições para o Prêmio Celso 

Furtado de Desenvolvimento Regional/Edição 2012

Estarão abertas até 31 de julho de 2012 as inscrições para o Prêmio Celso Furtado de 

Desenvolvimento Regional/Edição 2012:, que homenageará Rômulo de Almeida. Trata-se 

de uma iniciativa do Ministério da Integração Nacional, em parceria com o Centro Internacional 

Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento e a Fundação Universitária José Bonifácio.

Categorias. O prêmio está estruturado em três categorias: Categoria I - Produção do 

Conhecimento Acadêmico; Categoria II - Práticas Exitosas de Produção e Gestão Institucional; 

Categoria III - Projetos Inovadores para Implantação no Território. Valores. Na Categoria I, teses de doutorado: 1º

Lugar R$ 27.900,00 e 2º Lugar R$ 13.950,00; e dissertações de mestrado:1º Lugar: R$ 18.600,00 e  2º Lugar: R$ 

9.300,00. Nas Categorias II e III, 1º Lugar R$ 46.500,00 e 2º Lugar R$ 23.250,00. Sobre o prêmio. O Ministério da 

Integração Nacional, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, lançou, em 2009, o Prêmio Nacional de 

Desenvolvimento Regional Edição 2010: Homenagem a Celso Furtado como uma das estratégias para estimular o 

processo de discussão e divulgação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR. A partir da 

segunda edição, o nome do consagrado economista brasileiro foi incorporado permanentemente à denominação 
do Prêmio, que passou a se chamar Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional. Homenagem. Em 2012, 

o Prêmio homenageará o professor Rômulo de Almeida, que dedicou sua vida profissional aos seus concidadãos e 

ao desenvolvimento nacional, sendo responsável nos diversos cargos públicos relevantes que exerceu, por 

importantes iniciativas de natureza conceitual e executivas viabilizadoras do desenvolvimento do país. Professor 

em diversas instituições de ensino superior no país, Rômulo elegeu-se deputado federal pela Bahia, em 1954, e 

faleceu em 1988 quando ocupava o cargo de diretor de planejamento industrial do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Acesse o regulamento do prêmio
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