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HOMENAGEM A SÃO PAULO

Uma composição de Peter Alouche em homenagem à cidade de São Paulo, que 
completa 459 anos em 25 de janeiro

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013

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

5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

Na próxima terça-feira (29), presidente da República fará lançamento da 5ª
Conferência Nacional das Cidades em ato com novos prefeitos.

CONFRATERNIZAÇÃO

Veja no Facebook imagens da festa de confraternização da AEAMESP

ANIVERSARIANTES

Conheça os aniversariantes de janeiro no Portal da AEAMESP

EVENTO TÉCNICO

Programado para 23 de maio o III Simpósio Internacional Excelência em 
Produção: Novos Materiais & Novos Processos. Inscrições, em breve.

EVENTOS INTERNACIONAIS

Nova Delhi terá eventos internacionais sobre transporte ferroviário e 
conferência global sobre sinalização e telecomunicações

SINALIZAÇÃO E TELECOM

No final de 2012, ANTT iniciou processo para definir padrões de sinalização e 
comunicação ferroviária

HOMENAGEM A SÃO PAULO

Uma composição de Peter Alouche em homenagem à cidade de São 

Paulo, que completa 459 anos em 25 de janeiro

Em homenagem ao 459º aniversário da cidade de São Paulo, o engenheiro Peter Alouche, associado 

da AEAMESP, apresenta sua composição São Paulo de todos nós, cuja letra vai reproduzida abaixo. 

Cidadão do mundo. Peter nasceu no Egito e ainda jovem veio para o Brasil, passando a residir em 

São Paulo, onde se formou engenheiro e trabalhou por mais de 30 anos na Metrô-SP, muitas vezes 

em contato com empresas e entidades internacionais do segmento metroferroviário. Ele se 

autoqualifica como "cidadão do mundo" e sua composição é um canto de amor à cidade que escolheu e que o 

acolheu. 

SÃO PAULO DE TODOS NÓS
Engenheiro  Peter Ludwig  Alouche
(um cidadão do mundo)  

Vim de terras bem longínquas
Abrigar-me no teu calor;
Fugi da fome de solos áridos
Fugi de guerras de almas secas;
Vim da Sicília, vim do Japão,
Sou português, sou catalão,
Sou libanês, perdi meu chão,
Não tenho pátria, sou judeu errante,
Vim procurar paz, lar e pão.
Sou branco, sou negro, sou oriental,
Sou nordestino do sertão, 
Deixei a casa onde eu nasci, 
Ah! Que saudades do Carirí!
Vim descobrir minha esperança
Ao te pedir chão e trabalho;
Com muita lágrima e suor,
Fui perseguir teu futuro,
Edifiquei tua riqueza,
Tornei-te forte e poderosa,
A mais altiva da nação.
São Paulo, São Paulo de todos nós,
Ao te ver de braços abertos,
Te adotei no coração.

Ouça a gravação da composição de Peter Alouche
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013

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

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

Já começou a comercialização de espaços de estandes para exposição de produtos e serviços 

Metroferr 2013, que acontecerá entre os dias 10 e 13 de setembro de 2013. 

no Centro de Convenções Frei Caneca, junto com a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. 

NOVAS DIMENSÕES

O quarto andar do Centro de Convenções Frei Caneca estará sendo remodelado e, em razão, disso, a 
área útil desse recinto será ampliada, possibilitando a expansão da Metroferr 2013. Contatos. Os 
contatos a respeito da comercialização de espaços para a Metroferr 2013 podem ser feitos com a 
área de Eventos da AEAMESP, pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br, e telefone (11)3284-0041. 

Início

5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

Na próxima terça-feira (29), presidente da República fará lançamento 

da 5ª Conferência Nacional das Cidades em ato com novos prefeitos.

Em cerimônia prevista para o dia 29 de janeiro de 2013, no Palácio do Planalto, em 
Brasília, da qual participarão prefeitos em início de mandato, a presidente da 
República, Dilma Rousseff, fará o lançamento público da 5ª Conferência Nacional das 

Cidades, marcada para novembro próximo. Conclamação. A intenção é que a 
presidente da República conclame os novos mandatários a realizarem as conferências 
em seus municípios, fortalecendo dessa maneira a 5ª Conferência Nacional das 

Cidades. 

CRONOGRAMA ALTERADO

A proposta do lançamento público foi definida durante a 35ª Reunião do Conselho Nacional das 

Cidades, no início de dezembro de 2012, da qual participou o presidente da AEAMESP, engenheiro 
José Geraldo Baião. Mudança regimental. Na ocasião, o Conselho Nacional das Cidades aprovou 
mudanças no regimento da 5ª Conferência Nacional das Cidades, ampliando o prazo para que os 
municípios possam convocar suas respectivas conferências locais. Razões da mudança. Segundo 
explicou o vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, ex-presidente e 
membro do Conselho Consultivo da AEAMESP Laerte Mathias, pelo cronograma original, a 
convocação da conferência pelo poder executivo municipal deveria acontecer até 19 de janeiro de 
2013, portanto, antes da reunião com a presidente da República, o que tornaria o ato sem efeito 
prático sobre o comportamento dos prefeitos. Assim, decidiu-se ampliar o prazo de convocação da 
conferência pelo poder executivo municipal para 22 de fevereiro; o limite para convocação da 
conferência municipal pela sociedade civil, que estava fixado em 15 de março, foi também 
prorrogado para o dia 30 do mesmo mês. Organização da 5ª Conferência. Mathias informou que 
coordenação executiva da 5ª Conferência Nacional das Cidades se reunirá em 28 de janeiro, um dia 
antes do encontro com a presidente da República. Ele assinala que o documento base da 5ª

Conferência Nacional das Cidades vem sendo trabalhado. No final de 2012, a Comissão Nacional 
Recursal de Validação estruturou uma cartilha para orientar os Municípios e Estados sobre como 
montar a conferência em suas respectivas jurisdições.
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CONFRATERNIZAÇÃO

Veja no Facebook imagens da festa de confraternização da AEAMESP

Veja no Facebook imagens da festa de confraternização da Associação de Engenheiros e 

Arquitetos de Metrô (AEAMESP), realizada na noite de 19 de dezembro de 2012, no Instituto 

de Engenharia, em São Paulo.

Acesse o ambiente virtual com as fotos
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ANIVERSARIANTES

Conheça os aniversariantes de janeiro no Portal da AEAMESP

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em janeiro. 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 aniversariantes do mês
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EVENTO TÉCNICO

Programado para 23 de maio o III Simpósio Internacional Excelência 

em Produção: Novos Materiais & Novos Processos. Inscrições, em breve.

Entidade parceria da AEAMESP, a Associação de Engenheiro Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) deverá 

iniciar em breve as inscrições para o III Simpósio Internacional Excelência em Produção: Novos 

Materiais & Novos Processos, programado para o dia 23 de maio de 2013, das 08h30 às 16h30. 

Local. O evento será desenvolvido no Club Transatlântico, localizado na Rua José Guerra, 130, na 

cidade de São Paulo. 

Para outras informações, acesse este link
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EVENTOS INTERNACIONAIS

Nova Delhi terá eventos internacionais sobre transporte ferroviário e 

conferência global sobre sinalização e telecomunicações

Nova Delhi, na Índia, será sede nas próximas semanas de dois eventos internacionais de interesse 

do setor metroferroviário. Fevereiro. Para o período de 4 a 6 de fevereiro está programada a  10ª

Conferencia Internacional da IHHA (International Heavy Haul Association). Março. De 21 a 23 de 

março de 2013 acontecerá a 3ª Conferencia Global de Sinalização e Telecom da UIC (União 

Internacional de Ferrovias).

Veja outras informações sobre a 10ª Conferencia Internacional da IHHA

Encontre informações sobre a 3ª Conferencia Global de Sinalização e Telecom da UIC
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SINALIZAÇÃO E TELECOM

No final de 2012, ANTT iniciou processo para definir padrões de 

sinalização e comunicação ferroviária

No final do ano passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) iniciou processo para 

definir padrões de sinalização e comunicação ferroviária. Seminário. O órgão realizou em Brasília  

nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2012, o I Seminário Internacional de Sinalização e 

Comunicação Ferroviária, justamente para conhecer as alternativas de padrões de sinalização e 

comunicação ferroviária existentes no mundo. 

O seminário foi aberto pelo Ministro dos Transportes Paulo Sergio Passos e pelo diretor Jorge Bastos da 

ANTT. Contribuição internacinal internacional. Palestrantes da Austrália, dos Estados Unidos, Japão e União 

Europeia apresentaram os processos e soluções de padronização de sinalização e comunicação ferroviárias 

adotadas por estes países a cerca de 160 participantes das operadoras ferroviárias de carga e passageiros da 

indústria e do Governo.  Grupo de trabalho. A ANTT constituiu um grupo de trabalho que será integrado por 

representantes das ferrovias de carga e passageiros, da indústria, e das entidades representativas da classe que 

se reunirá mensalmente em Brasília. Esse grupo terá a missão de elencar sugestões e recomendações para a 

tomada de decisão da ANTT, que publicará todas as contribuições em seu website na Internet. Também será 

possível enviar contribuições pelo site. Requisitos. A primeira tarefa do Grupo será apresentar um conjunto 

mínimo de requisitos de sinalização e comunicação que irá integrar os editais das PPP´s que a ANTT deverá 

lançar no mercado no início de 2013. Definição de padrão. Após análise técnica, o Ministério dos Transportes e a 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) irão definir um padrão de sinalização e comunicação 

ferroviária para que permita a interoperabilidade nas diversas malhas existentes e nas futuras ferrovias brasileiras. 
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