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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Chega a 577 o número de apresentações feitas em dez edições da Semana de 
Tecnologia e disponíveis no Portal da AEAMESP

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

A 19ª Semana e a Metroferr 2013 acontecerão de 10 a 13 de setembro de 
2013. Venda de espaços para a exposição já começou.

JANTAR DANÇANTE

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP. O 
evento será em 19 de outubro, no Buffet Colonial.

ESPORTE

Sétima (e penúltima) etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP 
está marcada para 10 de outubro, às 21 horas

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de outubro no Portal da AEAMESP

RESOLUÇÃO DO CONFEA

Restam menos de três meses para emissão e registro de ARTs relativas a 
obras e serviços concluídos e a cargos e funções extintos. Novo prazo do 
CONFEA expira em 31 de dezembro.

SETOR METROFERROVIÁRIO - I

Fortaleza receberá de 24 a 26 de outubro reuniões dos Grupos de Trabalho da 
Comissão Metroferroviária Três encontros já têm pautas preliminares.

SETOR METROFERROVIÁRIO - II

Inaugurado novo trecho da Linha Sul do Metrô de Fortaleza. Agora, 20 km da 
linha estão em operação assistida. 

EVENTO TÉCNICO

VDI programou para 18 de outubro, em São Paulo, a quarta edição do Dia da 
Engenharia Alemã. AEAMESP apoia institucionalmente o encontro.

ENGENHARIA DA MOBILIDADE

AEAMESP participa dos painéis Ferroviário e Intermodal no Congresso SAE 
Brasil 2012

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Chega a 577 o número de apresentações feitas em dez edições da 

Semana de Tecnologia e disponíveis no Portal da AEAMESP

Concluída a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, em setembro, a Biblioteca Técnica no 

Portal da AEAMESP passou a reunir 577 apresentações feitas em dez edições do encontro anual. 

Os trabalhos, que podem ser consultados livremente, permitem uma visão panorâmica dos temas 

que preocuparam o setor desde o início do Século XXI. 

Sessões. Nos três dias e meio da 18ª Semana, foram desenvolvidos 12 painéis de debates e 44 
sessões de apresentações de trabalhos técnicos além de sessões solenes e de homenagens. O tema 
geral do encontro foi A contribuição dos trilhos para a mobilidade. 

FOTOS 

Também está acessível ao público um amplo conjunto de fotos, cobrindo todos os principais 
acontecimentos da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da Metroferr 2012

Acesse o ambiente virtual onde estão os trabalhos técnicos, apresentações e fotos
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

A 19ª Semana e a Metroferr 2013 acontecerão de 10 a 13 de setembro 

de 2013. Venda de espaços para a exposição já começou.

O calendário de atividades referentes à 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e à Metroferr 2013 foi 

anunciado ao final da 18ª Semana pelo presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião. Os 

eventos acontecerão novamente no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, entre os dias 10 

e 13 de setembro de 2013. 

NOVAS DIMENSÕES

O quarto andar do Centro de Convenções Frei Caneca passará por remodelação nos próximos meses 
e, em razão, disso, a área útil desse recinto será ampliada, possibilitando a expansão da Metroferr 
2013. Contatos. A comercialização de espaços na exposição foram iniciadas ainda durante a 
Metroferr 2012. Os contatos podem ser feitos com a área de Eventos da AEAMESP, pelo e-mail 
eventos@aeamesp.org.br, e telefone (11)3284-0041, ou com a Marcelo Fontana Promoções & 
Eventos, pelo e-mail marcelofontana@otmeditora.com.br ou telefone (11)5096-8104.

Veja o folheto eletrônico com o lançamento de venda de espaços na Metroferr 2013
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JANTAR DANÇANTE

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 22 Anos da 

AEAMESP. O evento será em 19 de outubro, no Buffet Colonial.

Estão 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). 

AQUISIÇÃO DE CONVITES 

Para aquisição dos convites, 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.
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ESPORTE

Sétima (e penúltima) etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP está marcada para 10 de outubro, às 21 horas

A sétima - e penúltima - etapa do 11º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será na noite de 

10 de outubro de 2012, quarta-feira, às 21 horas, novamente no Kartódromo Internacional Granja 

Viana, localizado na Rua Doutor Tomas Sepe, 433, em Cotia-SP. Contatos com o diretor 

adjunto. Os telefones para contato com o diretor adjunto Valter Belapetravicius são (11)5084-6291 

ou (11)8266-1541 (celular). 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Concluída a sexta etapa, é a seguinte a classificação geral do 11º Desafio de Kart entre Amigos da 
AEAMESP: 1º) Valter, 133 pontos; 2º) Márcio e Zizo, 129 pontos; 4º) Araújo, 124 pontos; 5º) Carlos 
Raul, 118 pontos, e em 6º) Manoel, 105 pontos.

Descarte de uma prova. Depois da prova do dia 10 de outubro, a penúltima de toda a competição, 
os pilotos deverão descartar a menor pontuação conquistada em uma das etapas. Normalmente, 
esse item do regulamento adiciona emoção à competição, já que pode reabrir a luta pelo título.
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ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de outubro no Portal da AEAMESP

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em outubro. 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 os nomes dos aniversariantes de outubro
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RESOLUÇÃO DO CONFEA

Restam menos de três meses para emissão e registro de ARTs relativas 

a obras e serviços concluídos e a cargos e funções extintos. Novo prazo 

do CONFEA expira em 31 de dezembro.

Por meio da Resolução Nº 1042, de 29 de junho de 2012, o Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (CONFEA), estendeu até 31 de dezembro de 2012 o prazo para que os profissionais 

emitam e registrem junto ao CREA as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) relativas a 
obras e serviços já concluídos e a cargos e funções extintos. Oportunidade. Trata-se de uma 

oportunidade para que os profissionais formem o seu acervo técnico, composto do conjunto das 

ARTs registradas. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, mediante solicitação, é, na prática, o 

currículo do profissional, documento que tem fé publica e é muito valorizado nas concorrências públicas, por 

demonstrar a  experiência específica exigida nos editais. Integra da Resolução. Acione o link ao final desta nota 

para ler a íntegra da Resolução Nº 1042 do CONFEA. 

DIVULGADA A IMPLANTAÇÃO DO CREANET

O CREA-SP vem divulgando a implantação do CREANET, com a substituição e aprimoramento do sistema de 

cadastros do Conselho. Com o novo sistema espera-se operação mais simples, facilidade de manutenção e mais 

segurança e confiabilidade. Acione dois links com informações sobre esse tema no final desta notícia.

Leia a íntegra da Resolução Nº 1042 do CONFEA

Veja informações sobre o CREANET diretamente no portal do CREA-SP
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SETOR METROFERROVIÁRIO - I

Fortaleza receberá de 24 a 26 de outubro reuniões dos Grupos de 

Trabalho da Comissão Metroferroviária Três encontros já têm pautas 

preliminares.

A ANTP informa que, tendo como anfitriã a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos 

(Metrofor), Fortaleza receberá no período de 24 a 26 de outubro de 2012, a 17ª Reunião do Grupo 

de Trabalho de Operação, da Comissão Metroferroviária da ANTP. Na mesma ocasião, serão 

realizadas a 33ª Reunião do Grupo Permanente de Auto Ajuda/Grupo de Trabalho de 

Manutenção, a 10ª Reunião do Grupo de Trabalho de Energia, e a 4ª Reunião do Grupo de 

Trabalho de Planejamento e Comercialização. Operação. De acordo com o coordenador Wilson 

Nagy, a pauta preliminar da 17ª Reunião do GT Operação inclui os seguintes temas: Copa do 

Mundo de futebol; Ações para atender o crescimento da demanda; Operação do monotrilho; Bicicletas no sistema; 
Modernização de frotas; Redes sociais; Novas metodologias de treinamento. Planejamento e Comercialização.

Nesta 4ª Reunião do Grupo de Planejamento e Comercialização, em Fortaleza, o tema geral será Projetos culturais 

em espaços operacionais, preparação para os grandes eventos: Copa das Confederações, Copa do Mundo e 

Jogos Olímpicos. Manutenção. Os debates do encontro na área de Manutenção girarão em torno dos temas 

Material rodante e Via permanente. 

Foi divulgado o boletim com resumo da 32ª Reunião do GPAA/GT de Manutenção, realizada em São Paulo, 

no mês de agosto de 2012
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SETOR METROFERROVIÁRIO - II

Inaugurado novo trecho da Linha Sul do Metrô de Fortaleza. Agora, 20 

km da linha estão em operação assistida. 

Foi inaugurado em 26 de setembro de 2012 de um novo trecho 5,2 Km da Linha Sul do Metrô 

de Fortaleza (Metrofor), entre Parangaba e Benfica. Agora, estão operacionais 20 km dos 24 

km que ligarão os municípios de Pacatuba e Maracanaú ao centro da capital cearense, 

Fortaleza. Operação assistida. Desde junho, o primeiro trecho da Linha Sul, entre Pacatuba e Parangaba já 

estava em operação assistida, condição que se estendeu agora ao novo trecho. A previsão é de que os trens 

possam, correr até a Estação Chico da Silva (Central) ainda em dezembro de 2012.

Veja matéria sobre a inaguração publicada no programa Bom Dia Ceará, da TV Globo
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EVENTO TÉCNICO

VDI programou para 18 de outubro, em São Paulo, a quarta edição do 

Dia da Engenharia Alemã. AEAMESP apoia institucionalmente o 

encontro.

A AEAMESP figura entre as organizações que apoiam institucionalmente a realização, pela VDI –

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, do Dia da Engenharia Alemã, que chega neste ano de 

2012 à sua quarta edição. Objetivos. Contando com o apoio da Câmara Brasil-Alemanha e 

patrocínio de empresas de origem alemã, a iniciativa busca destacar a contribuição da indústria 
alemã para o progresso econômico e tecnológico brasileiro; promover e divulgar a tecnologia e 

inovação brasileira e estimular a cooperação tecnológica entre Brasil e Alemanha. 

PROGRAMAÇÃO

O Dia da Engenharia Alemã acontecerá em 18 de outubro de 2012, das 13h30 às 19h00, no Club Transatlântico, 

localizado na Rua José Guerra, 130, em São Paulo. Sessão de abertura. A solenidade de abertura terá a 

participação de Edgar Horny, presidente da VDI-Brasil; Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente da Federação 

Nacional dos Engenheiros (FNE); Wilson Bricio, vice-presidente da Câmara Brasil-Alemanha; e Wilfried Grolig, 

embaixador da República Federal da Alemanha em Brasília. Exposições. Na primeira parte dos trabalhos, haverá 
exposições sobre os temas: Tendências globais na indústria química e seu impacto no Brasil, por Thomas Rings, 

líder global da Prática de Energia e Indústrias de Processos da AT Kearney, e Destino Alemanha - um passo 

importante na internacionalização de uma empresa brasileira, por Carlos Fadigas, diretor-presidente da Braskem. 

Mesa-redonda. Na segunda metade do encontro, será desenvolvida a mesa-redonda com o tema A química é 

inovação para uma vida sustentável, com moderação de Fernando Figueiredo, presidente-executivo da Associação 

Brasileira da Indústria Química (Abiquim), com a participação de Alfred Hackenberger, presidente para a América 

do Sul da BASF; Theo van der Loo, presidente da Bayer; Weber Porto, diretor-presidente da Evonik Degussa 

Brasil; Julio Muñoz-Kampff, presidente da Henkel Mercosul, e Paul Wagner, líder global de Inovação e Tecnologia 

da Lanxess.

Para outras informações e inscrições acesse o portal da VDI-Brasil
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ENGENHARIA DA MOBILIDADE

AEAMESP participa dos painéis Ferroviário e Intermodal no Congresso 

SAE Brasil 2012

A AEAMESP estará presente em dois painéis, o Ferroviário e o Intermodal, previstos para a 

quinta feira, 4 de outubro de 2012 – o último dos três dias do 21º Congresso e Exposição 

Internacionais de Tecnologia da Mobilidade -- SAE Brasil 2012, eventos organizados no Expo 

Center Norte, em São Paulo, com foco na engenharia da mobilidade em mercados 

competitivos: soluções por meio de inovações tecnológicas. Entidade organizadora. A SAE Brasil é uma 

associação sem fins lucrativos que reúne engenheiros, técnicos e executivos com o objetivo de disseminar 

técnicas e conhecimentos relativos à tecnologia da mobilidade em suas variadas formas: terrestre, marítima e 

aeroespacial. 

PAINEL FERROVIÁRIO

Ao lado do especialista Paschoal de Mario, o diretor da AEAMESP, Pedro Machado, coordenou a organização do 

Painel Ferroviário, previsto para 4 de outubro, das 11h às 12h30, no Auditório Santana 1, e que discutirá o tema O 

avanço tecnológico contribuindo para competitividade ferroviária. Foco. A discussão nesse painel se orientará por 

este ‘briefing’: “Os trens regionais são concebidos para o transporte de passageiros em médias e longas 

distâncias. Com avançada tecnologia, destaca-se a alta flexibilidade operacional, confiabilidade e reduzido custo 

total de ciclo de vida (TCO). Atinge velocidade de até 220 km/h, dependendo da configuração e da necessidade. 

Seu sistema de tração avançado permite otimização de consumo de energia, redução de emissão de gases do 

efeito estufa, garantindo elevado desempenho com máxima economia. É projetado para promover viagens rápidas 

seguras e confortáveis com todos os passageiros sentados Interoperabilidade é a capacidade de integração dos 

sistemas de sinalização e controle do tráfego ferroviário. Sistemas esses, imprescindíveis em um mundo 

globalizado, onde se espera que as pessoas e cargas tenham melhor mobilidade, com segurança, rapidez e 

pontualidade". Participantes. O mediador será Massimo Giavina, Presidente, Trans Sistemas de Transportes S.A. 
O tema Conceitos de Interoperabilidade terá como expositor Rezier Possidente, gerente de Desenvolvimento de 

Negócios, Siemens, e como debatedor João Gouveia, diretor da SuperVia. O tema Trens Regionais terá como 

expositor Luiz Fernando Ferrari, diretor da Alstom, e como debatedor Jean Pejo, representante da Associação 

Latino-Americana de Ferrovias (ALAF).

PAINEL INTERMODAL

Previsto também para o dia 4 de outubro, às 13h30, nos Auditórios Santana 2 e 3, o Painel Intermodal discutirá o 

tema Soluções tecnológicas e logísticas em operações modais. Foco. A sessão abordará a intermodalidade entre 

os sistemas rodoviário e ferroviário. Participantes. Mediado por Marcio Schettino, assessor técnico da Secretaria 

de Transportes de São Paulo, o painel reunirá Rogerio Belda, engenheiro da Associação dos Engenheiros e 

Arquitetos de Metrô (AEAMESP); Carlos Monteverde, diretor da Monteverde Consultoria; Vicente Abate, presidente 
da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER) e Fabio Veloso, gerente da JS Logística.

Veja outras informações na página o Congresso SAE Brasil 2012
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