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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Estão abertas as inscrições de trabalhos técnicos para apresentação na 19ª
Semana. Prazo termina em 30 de abril. 

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

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

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - III

Coordenação Técnica da 19ª Semana de Tecnologia fará sua primeira reunião 
na terça-feira, 12 de março.

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Capacitação de gestores para elaboração de planos municipais de mobilidade 
foi tema de destaque na 36ª Reunião do Conselho das Cidades

SETOR METROFERROVIÁRIO

Secretário nacional de Mobilidade Urbana fará exposição na 85ª Reunião da 
Comissão Metroferroviária, nesta sexta-feira (8), em São Paulo.

ESPORTE

Prova no dia 13 de março, às 21h, no Kartódromo Granja Viana, abrirá o 12º
Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de março no Portal da AEAMESP

LITERATURA TÉCNICA

Engenheiro metroviário lança o livro 'Engenharia Elétrica Ferroviária e 
Metroviária - Do Trólebus ao Trem de Alta Velocidade'

EVENTO INTERNACIONAL

Na terceira semana de março, Nova Delhi receberá a 3ª Conferencia Global de 
Sinalização e Telecom da UIC (União Internacional de Ferrovias).

CURSOS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Em parceria com a AEAMESP, a DinsMore Associates oferece cursos em 
Gerenciamento de Projetos. Há condições especiais para associados e não 
associados.

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Estão abertas as inscrições de trabalhos técnicos para apresentação na 

19ª Semana. Prazo termina em 30 de abril. 

Desde segunda-feira, 4 de março de 2013, estão abertas as inscrições para os trabalhos técnicos 

para a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, a ser desenvolvida de 10 a 13 de setembro de 

2013, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à exposição de 

produtos e serviços Metroferr 2013. Espaço para 44 trabalhos técnicos. A programação do 

encontro terá espaço para a apresentação de 44 trabalhos técnicos durante três dias do congresso. 

Até 30 de abril de 2013. De acordo com o Regulamento, a síntese do do trabalho técnico deverá ser entregue até 

30 de abril de 2013. Regulamento. Acesse os links abaixo para ter acesso ao Regulamento. Informações 

adicionais podem ser obtidas pelos telefones: +55.11. 3284-0041 e 3287-4565 ou pelo e-mail 

eventos@aeamesp.org.br

Veja o Regulamento em tela

Clique para baixar o Regulamento
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

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

de 2013. Venda de espaços para a exposição prossegue.

Prossegue 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. 

IMPORTÂNCIA 

Como em anos anteriores, a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária promoverá o intercâmbio de experiências, 

através da apresentação de trabalhos técnicos desenvolvidos por profissionais e por empresas, com a abordagem 

de novas tecnologias e metodologias de trabalho que vem sendo desenvolvidas e aplicadas. Temas. Nos painéis 

de debates, serão discutidos temas relevantes sobre políticas públicas para o setor, tais como a integração dos 

modos de transporte, o desenvolvimento urbano das cidades e a sustentabilidade ambiental. Também estará em 

debate a viabilidade técnico-econômica dos projetos de expansão e modernização para que investimentos 

permanentes em infraestruturas de transporte de passageiros sobre trilhos, nos seus diferentes modos, continuem 

sendo feitos para melhorar a mobilidade e a acessibilidade para todos. Maior número de participantes. “Devido 

ao grande momento por que passa o setor, este ano esperamos ultrapassar a marca de 2.500 participantes no 

congresso e triplicar o número de expositores na Metroferr”, afirma o presidente da AEAMESP, engenheiro José 

Geraldo Baião. 

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. As empresas interessadas 

em patrocinar e participar da 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e Metroferr 2013 poderão entrar em 

contato com CK Eventos – com Cristina Kerr - e-mail: criskerr@ckeventosbr.com.br, telefone (11) 2387-0111 e 

David Niegeski, david@ckeventosbr.com.br, celular (21) 9737-7492; telefone (21) 2249-9550, e ID: 126*14581 ou 

com a área de Eventos da AEAMESP pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br, e telefone (11)3284-0041.
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - III

Coordenação Técnica da 19ª Semana de Tecnologia fará sua primeira 

reunião na terça-feira, 12 de março.

O vice-presidente da AEAMESP, engenheiro Jayme Domingo Filho, informa que a primeira reunião da 

Coordenação Técnica da 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária foi agendada para a terça-feira, 12 

de março de 2013, das 12h às 14h, com tolerância de 15 minutos, na sede da AEAMESP (Rua do 

Paraíso, 67, 2º andar, Paraíso, São Paulo-SP). 
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Capacitação de gestores para elaboração de planos municipais de 

mobilidade foi tema de destaque na 36ª Reunião do Conselho das 

Cidades

Realizada de 27 de fevereiro a 1º de março de 2013, em Brasília, a 36ª Reunião do Conselho das 

Cidades – que incluiu a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana –

, teve como um dos temas mais relevantes a busca de caminhos para a capacitação de gestores 

municipais , visando à elaboração de planos de mobilidade de acordo com a Lei de Mobilidade 

Urbana (Lei no 12.587/12). O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, 

participou do encontro. 

CAPACITAÇÃO DOS GESTORES

O artigo 24 da Lei de Mobilidade Urbana estabelece que cada município com 20 mil habitantes ou 
mais terá até 2015 para elaborar o seu plano de mobilidade urbana, compatível com o respectivo 
plano diretor. Depois aquele prazo, os municípios sem o plano ficarão impedidos de receber recursos 
orçamentários federais destinados ao setor. Seminário de organização em abril. Na reunião do 
Comitê, o engenheiro e advogado João Alencar Oliveira Jr., representando a Secretaria Nacional de 
Transporte e da Mobilidade Urbana (SeMob), do Ministério das Cidades, informou que nos dias 4 e 5 
de abril de 2013, na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em Brasília, haverá um 
seminário, no qual será debatida a estruturação do plano para capacitação, compreendendo uma 
série de seminários regionais. 

ESTUDOS 

O Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana decidiu não apresentar propostas de 
resolução nesta 36ª Reunião. Foi constituído um grupo com integrantes de todos os segmentos 
representados no Comitê que se encarregará de estudar como promover a capacitação de gestores 
municipais para elaboração e implementação dos planos de mobilidade. Exemplo da campanha 
pelos planos diretores. O grupo levantará como se desenrolou na década passada a campanha 
visando estimular os municípios a desenvolverem os planos diretores exigidos pelo Estatuto das 
Cidades. Evitar planos de prateleira. Sabe-se que naquela época houve um grande esforço em 
favor da implantação dos planos diretores, mas o processo teve algumas falhas que esta nova 
campanha buscará evitar. Uma delas foi o estabelecimento de um mercado de planos genéricos, que 
já estavam prontos e eram apenas ajustados aos dados dos municípios e que, portanto, não 
resultavam de uma verdadeira compreensão dos problemas, vocações e necessidades das cidades às 
quais devem servir. 

SEMINÁRIOS, UMA ALTERNATIVA

No final do ano passado, logo após as eleições municipais, foram desenvolvidos cinco seminários por 
região – Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro Oeste – para difundir a Lei de Mobilidade Urbana. A 
AEAMESP atuou na preparação do seminário da região Sudeste, realizado em São Paulo. Apesar do 
pouco tempo para a organização, os eventos obtiveram êxito, em especial por seu formato, o qual 
poderá ser repetido: seminários regionais de um dia, nos quais parte do programa sirva para 
esclarecimento e sensibilização a respeito da Lei de Mobilidade Urbana e dos planos municipais de 
mobilidade, e a outra parte focalize as ações e anseios locais. Kit sobre como elaborar os planos 
de mobilidade. Outra ideia surgida na reunião do Comitê foi a preparação de um kit para municiar 
gestores e outros atores interessados na elaboração do plano de mobilidade urbana. A proposta é 
que o kit contenha um manual de elaboração de plano de mobilidade. Folheto para as 
conferências municipais e estaduais das Cidades. O grupo constituído no Comitê Técnico de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana deverá ainda cuidar da preparação de um folheto voltado 
para o processo de discussão que se estabelecerá com a 5ª Conferência Nacional das Cidades, 
prevista para novembro de 2013. Esse folheto deverá destacar pelo menos dez pontos para orientar 
deliberações nas conferências municipais e estaduais que começarão a se desenvolver já neste 
semestre. Os pontos ajudarão os participantes das conferências a apresentarem propostas que 
modifiquem o Texto Base da 5ª Conferência, favorecendo a implantação da Lei de Mobilidade 
Urbana.

OUTRAS ATIVIDADES

Durante a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, houve também a 
apresentação de um balanço das atividades de 2012 e das perspectivas de 2013 da Secretaria 
Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos e a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre – Trensurb. O Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) não teve tampo de apresentar suas informações nem para discussões sobre o 
andamento no Brasil das ações voltadas a alcançar as metas da Década de Segurança Viária 
2011/2020 proposta pela ONU e que busca redução de 50% no número de vítimas do trânsito. 
Conferência e ministro. Além das reuniões dos Comitês Técnicos, a 36ª Reunião do Conselho das 
Cidades teve uma conferência sobre o tema As PPP na política de desenvolvimento urbano, com 
participação de representantes do governo federal, sindicalistas e representantes da iniciativa 
privada. O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, e o secretário-executivo do Conselho das 
Cidades, Carlos Vieira, participaram do encerramento da 36ª Reunião do Conselho das Cidades. 
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Secretário nacional de Mobilidade Urbana fará exposição na 85ª Reunião 

da Comissão Metroferroviária, nesta sexta-feira (8), em São Paulo.

O secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, Júlio 

Eduardo dos Santos, confirmou participação na 85ª Reunião da Comissão Metroferroviária , que 

acontecerá em São Paulo no dia 8 de março de 2013, a partir das 10h. Planos. Ele vai falar a 

respeito dos planos da SeMob para o setor metroferroviário. Mudança. Inicialmente, estava prevista 

para essa reunião uma explanação de Márcio Holland de Brito, secretário de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda. Outros itens da pauta. A pauta da reunião compreenderá também os 

seguintes assuntos: 19º Congresso da ANTP: participação da Comissão Metroferroviária, e atividades dos Grupos 

de Trabalho da Comissão Metroferroviária, com apresentação dos resultados de 2012 e o planejamento das 

atividades para 2013. Local do encontro. A reunião acontecerá na Rua do Arouche, 23, 3ª sobreloja, em frente à 

estação República do Metrô (acesso Arouche), São Paulo-SP. 
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ESPORTE

Prova no dia 13 de março, às 21h, no Kartódromo Granja Viana, abrirá o 

12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

Está definido o cronograma das provas do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP a serem 

disputadas no Kartódromo Granja Viana, localizado na Rua Doutor Tomas Sepe, 443, Jardim da 

Glória, Cotia-SP. A primeira etapa acontecerá no dia 13 de março, quarta-feira, às 21h. 

AS OUTRAS DATAS

As outras sete provas acompanharão este cronograma: 2ª Etapa. Em 10 de abril, às 21h. 3ª Etapa.
No dia 8 de maio, Às 21h. 4ª Etapa. Em 5 de junho, às 21h30. 5ª Etapa. No dia 7 de agosto, às 
21h30. 6ª Etapa. Em 12 de setembro, às 21h. 7ª Etapa. A penúltima prova será em 10 de outubro, 
às 21h. 8ª Etapa. A última etapa acontecerá em 6 de novembro, às 21h. Eventuais alterações serão 
comunicadas com antecedência.
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ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de março no Portal da AEAMESP

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em março. 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.

Conheça os aniversariantes deste mês
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LITERATURA TÉCNICA

Engenheiro metroviário lança o livro 'Engenharia Elétrica Ferroviária e 

Metroviária - Do Trólebus ao Trem de Alta Velocidade'

Está disponível nas livrarias e também pela Internet (veja link ao final desta notícia) o livro 

Engenharia Elétrica Ferroviária e Metroviária - Do Trólebus ao Trem de Alta Velocidade, de 

autoria do engenheiro Cassiano Lobo Pires, do Metrô-SP, e publicado pela editoria LTC. Mais 

de dez anos de pesquisa. O livro apresenta o resultado de mais de uma década de pesquisas 

na área, sobretudo em sistemas metroferroviários alimentados em corrente contínua, e é 

complementado por um grande número de figuras explicativas. Capítulos. A obra está 

estruturada com base nos seguintes capítulos: 1) Uma Breve Introdução ao Problema; 2) 

Dinâmica do Movimento; 3) - Acionamentos de Tração; 4) Alimentação da Rede de Tração Elétrica; 5) 

Subestações de Tração; 6) Circuito de Retorno e Aterramento; 7) Compatibilidade Eletromagnética (EMC); 8) 

Simulação do Sistema de Tração Elétrica, e a Bibliografia. 

O AUTOR

Cassiano Lobo Pires se formou em Engenharia Elétrica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, 

e concluiu o mestrado na Universidade de São Paulo (USP), para, em seguida, obter os títulos de doutor e pós-

doutor pela mesma instituição. Sempre atuou na área de Tração Elétrica, em especial na simulação e no cálculo 

computacional da marcha dos trens e do sistema de alimentação em corrente contínua. Atualmente trabalha em 

projetos de sistemas de alimentação elétrica da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô).

Acesse a página do livro no portal da editoria LTC
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EVENTO INTERNACIONAL

Na terceira semana de março, Nova Delhi receberá a 3ª Conferencia 

Global de Sinalização e Telecom da UIC (União Internacional de 

Ferrovias).

De 21 a 23 de março de 2013 acontecerá em Nova Delhi, na Índia, a 3ª Conferencia Global de 

Sinalização e Telecom da UIC (União Internacional de Ferrovias).

Encontre informações sobre a 3ª Conferencia Global de Sinalização e Telecom da UIC
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CURSOS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Em parceria com a AEAMESP, a DinsMore Associates oferece cursos em 

Gerenciamento de Projetos. Há condições especiais para associados e 

não associados.

A partir de março, em parceria com a AEAMESP, a DinsMore Associates ministrará cursos na área 

de Gerenciamento de Projetos. As inscrições já estão abertas e há promoção especial para 

associados. Informações mais detalhadas. No final desta notícia há um link para um quadro com 

informações mais detalhadas sobre datas dos cursos e condições de inscrição. 

OS CURSOS

Curso de Capacitação em Gerenciamento de Projetos. Carga horária: 16 horas. O participante aprenderá 

a estabelecer linguagem e entendimento dos conceitos atuais de gerenciamento de projetos. E a aplicar principais 

conceitos e práticas mundiais em seus projetos.

Programa de Formação em Gerenciamento de Projetos. Carga horária: 80 horas. O participante aprenderá a 

desenvolver habilidades técnicas e comportamentais necessárias ao gerente de projetos; colocar em prática os 

conceitos e técnicas de gerenciamento de projetos; elaborar documentação de projetos desde sua concepção até 

seu encerramento; aplicar os conceitos de liderança, comunicação e trabalho em equipe de projetos, e, também, 

administrar prazos e conduzir reuniões e administrar conflitos em projetos.

Programa de Gerenciamento de Riscos em Projetos. Carga horária: 32 horas O participante aprenderá 

identificar ameaças e oportunidades e avaliar seu impacto relativo ao projeto; gerenciar múltiplos riscos usando 

estratégias consistentes; contemplar as barreiras mentais de stakeholders chave no que tange os riscos; promover 

um ambiente para a utilização das lições aprendidas; desenvolver o conhecimento da Análise de Decisão e sua 

aplicação no gerenciamento de riscos em projetos. Aprenderá também a desenvolver uma percepção sistêmica 

das implicações do gerenciamento de riscos para a sobrevivência das organizações; consolidar, aprimorar e 

adicionar conhecimentos em Gerenciamento de Riscos, visando dar sustentação à execução dos mesmos em 

suas organizações; estabelecer entendimento, linguagem comum e visão prática de conceitos e ferramentas de 

Gerência de Riscos. E aprenderá ainda a aprofundar o assunto em um treinamento executivo, altamente interativo, 

combinando apresentação e exercícios em grupo com casos reais.

Veja quadro com outras informações
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