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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Até 30 de agosto, inscrições com descontos para a 18ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

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

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Em 26 de julho, presidente da AEAMESP participará de Reunião Extraordinária 
que deliberará sobre Regimento Interno do Conselho das Cidades

MUDANÇA CLIMÁTICA

Plano Setorial de Transporte para Mitigação e Adaptação às Mudanças 
Climáticas está sob consulta pública via internet e presencial

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de julho no Portal da AEAMESP

JANTAR DANÇANTE

Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP será em 19 de outubro, no Buffet 
Colonial. Os convites estarão à venda em breve 

CONCURSO DE MONOGRAFIAS

Em duas semanas terminarão as inscrições para o 8º Concurso de Monografia 
CBTU 2012. Prazo se encerrará em 1º de agosto 

EVENTOS PROFISSIONAIS

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) programou para 25 
de julho o seminário 'Falar em público para engenheiros'

EVENTOS TÉCNICOS

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

NORMAS TÉCNICAS

Encontro discutirá propostas de normas técnicas para a fabricação de material 
ferroviário e para a operação de trens e metrôs

PRÊMIO NACIONAL

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

BIBLIOTECA TÉCNICA

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com cerca de 300 
apresentações em sete edições da Semana de Tecnologia

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Até 30 de agosto, inscrições com descontos para a 18ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária

Até o dia 30 de agosto de 2012, integrantes de todas as categorias poderão se inscrever com 

desconto para a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Associados da AEAMESP e da 

AEEFSJ. 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 25% de desconto na inscrição para a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária (de R$ 

80,00 por R$ 60,00). 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 20% em relação ao preço que 

será cobrado durante o evento. Estagiários e estudantes. Também até 30 de agosto, os estagiários do Metrô-SP, 
STM, CPTM, EMTU, EFCJ e estudantes também têm garantidos descontos de 20%.

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

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. 

EXPOSIÇÕES DA VALE SOBRE VIA PERMANENTE

Durante a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, serão apresentados três trabalhos técnicos por profissionais 

da Vale, abordando tecnologia de via permanente. "É o terceiro ano consecutivo em que essa conceituada 

empresa participa de nosso evento, ampliando as possibilidades de troca de experiências", afirma Pedro Machado, 

diretor da AEAMESP.

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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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Em 26 de julho, presidente da AEAMESP participará de Reunião 

Extraordinária que deliberará sobre Regimento Interno do Conselho das 

Cidades

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, participará no dia 26 de julho de 

2012, das 10h às 18h, em Brasília, da Reunião Extraordinária do Conselho Nacional das Cidades, 

convocada pelo ministro Agnaldo Ribeiro para deliberação a respeito de propostas de alteração 

do Regimento Interno do Conselho. 5ª Conferência Nacional das Cidades. Nos dias 24 e 25 de 
julho, haverá reunião dos conselheiros que integram a organização da 5ª Conferência Nacional 

das Cidades; desse encontro, participará o ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da AEAMESP, 

engenheiro Laerte Mathias, que permanecerá em Brasília para a Reunião Extraordinária do Conselho, no dia 26.
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MUDANÇA CLIMÁTICA

Plano Setorial de Transporte para Mitigação e Adaptação às Mudanças 

Climáticas está sob consulta pública via internet e presencial

Elaborados por diferentes ministérios sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, encontram-

se em fase de consulta pública, via Internet, os Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação a 

Mudança do Clima, entre os quais o plano concernente ao setor de transporte e mobilidade urbana. 

Até 15 de agosto. O processo de consulta pública 'on line' se estenderá até 15 de agosto de 2012. 

Veja como participar, acionando o link ao final desta nota. 

CONSULTAS PÚBLICAS PRESENCIAIS

Está também em andamento o processo de consulta pública presencial. As duas primeira foram realizadas no Rio 
de Janeiro e em Curitiba, respectivamente, nos dias 6 e 12 de julho. As próxima sessões programadas são as 

seguintes: Recife (18 de julho), Cuiabá (25 de julho), Manaus (2 de agosto), e Brasília (9 de agosto). Acione o link 

ao final desta notícia para outras informações.

Veja como participar da consulta pública via Internet

Veja o cronograma e outras orientações sobre as consultas públicas presenciais
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ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de julho no Portal da AEAMESP

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em julho. 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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JANTAR DANÇANTE

Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP será em 19 de outubro, no 

Buffet Colonial. Os convites estarão à venda em breve 

Em breve, serão colocados à venda os convites para o Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP, 

evento que acontecerá no dia 19 de outubro de 2012, no Buffet Colonial (Avenida Indianópolis, 300 

Moema, São Paulo-SP).

Veja no Facebook as fotos do Jantar Dançante realizado em 2011
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CONCURSO DE MONOGRAFIAS

Em duas semanas terminarão as inscrições para o 8º Concurso de 

Monografia CBTU 2012. Prazo se encerrará em 1º de agosto 

Até o dia 1º de agosto de 2012, estarão abertas as inscrições para o 8º Concurso de 

Monografia CBTU 2012, com o tema Transporte Metroferroviário – Mobilidade e 

desenvolvimento urbano. Objetivo. O objetivo da iniciativa é estimular a pesquisa na área de 

transporte urbano, reconhecendo os trabalhos com qualidade técnica e de aplicabilidade no 
setor de transporte. Quem pode participar. Estão habilitados a participar candidatos de 

qualquer formação acadêmica e nacionalidade, que possuam diploma de nível superior, além de estudantes que 

estejam cursando os dois últimos anos da graduação. Prêmios. Os cinco primeiros colocados receberão 

certificado, publicação da monografia e participação no próximo Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes 

da ANPET, com passagens aéreas e hospedagens incluídas. Aos três primeiros ganhadores são concedidos 

prêmios, em espécie, de acordo com a seguinte classificação: 1º prêmio, R$ 10 mil; 2º prêmio, R$ 6 mil e 3º

prêmio, R$ 3 mil. 

Acesse o regulamento do concurso
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EVENTOS PROFISSIONAIS

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) programou 

para 25 de julho o seminário 'Falar em público para engenheiros'

Em 25 de Julho de 2012, das 8h30 às 17h30, na sede da Câmara Brasil–Alemanha, Rua Verbo 
Divino, 1488, 3º andar, em São Paulo, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) -

entidade parceira da AEAMESP - promoverá o seminário Falar em público para engenheiros. 

Palestrante. A palestra estará a cargo de Ricardo Alves, diretor do departamento de Formação 

Profissional da AHK São Paulo. Mestre em Administração e professor universitário, ele atua no 

segmento de capacitação profissional há cerca de vinte anos. Informações e inscrições. Para informações mais 

detalhadas e inscrições, acione o link ao final desta notícia.

Veja outras informações sobre este evento
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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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NORMAS TÉCNICAS

Encontro discutirá propostas de normas técnicas para a fabricação de 

material ferroviário e para a operação de trens e metrôs

O Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários 

(Simefre), o Comitê Metroferroviário (CB06) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e a Revista Ferroviária realizarão nos dias 7 e 8 de agosto de 2012, no auditório da 

Escola Politécnica da USP, o 2º Encontro de Tecnologia Metroferroviária - Restaurando os padrões. Propósito. O 

encontro objetiva discutir propostas de normas técnicas para a fabricação de material ferroviário e para a operação 

de ferrovias e metrôs no Brasil. Temas. Os temas selecionados pelas comissões do CB06 para apresentação dos 

trabalhos são os seguintes, conforme detalhado mais adiante: 1) Caracterização dos defeitos da geometria da Via 

Permanente; 2) Classificação de Vias em função do uso, velocidade e restrições; 3) Uso e aplicação de 

geossintéticos em obras ferroviárias; 4) Classificação, padronização e regulamentação de defeitos detectados por 

ultrassom em trilhos; 5) Requisitos construtivos e funcionais de fixações elásticas. 6) Critérios para o 

desenvolvimento de sistemas de frenagem visando a sua equalização; 7) Norma para a homologação do processo 
produtivo e da qualidade de rodas ferroviárias. 8) Classificação e identificação de vagões. Informações e 

inscrições. Para outras informações e inscrições, acesse o link ao final desta notícia.

Veja informações mais detalhadas sobre o encontro.
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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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BIBLIOTECA TÉCNICA

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com cerca de 

300 apresentações em sete edições da Semana de Tecnologia

Dentro do Portal da AEAMESP, na página Biblioteca Técnica, podem ser acessados, sem restrições, 

arquivos PDF com as apresentações da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e de todos os 

congressos anteriores, desde 2003. 

Acesse a página da Biblioteca Técnica no Portal da AEAMESP
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