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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Programada para esta terça-feira (12) a primeira reunião da Coordenação 
Técnica da 19ª Semana de Tecnologia 

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Até 30 de abril, estarão abertas as inscrições de trabalhos técnicos para 
apresentação na 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - III

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

SETOR METROFERROVIÁRIO

Recursos federais para Copa 2014 e PAC Mobilidade cobrem 25 projetos de 
sistemas sobre trilhos e três teleféricos

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.

ESPORTE

Nesta quarta-feira, 13 de março, às 21h, no Kartódromo Granja Viana, 
começa o 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de março no Portal da AEAMESP

EVENTO INTERNACIONAL

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

EVENTO MOTIVACIONAL

Em palestra, engenheiro revela aprendizado com o desafio de atravessar a 
nado o Canal da Mancha

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Programada para esta terça-feira (12) a primeira reunião da 

Coordenação Técnica da 19ª Semana de Tecnologia 

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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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Até 30 de abril, estarão abertas as inscrições de trabalhos técnicos para 

apresentação na 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

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 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 - III

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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SETOR METROFERROVIÁRIO

Recursos federais para Copa 2014 e PAC Mobilidade cobrem 25 projetos 

de sistemas sobre trilhos e três teleféricos

Ao participar na última sexta-feira, 8 de março de 2013, em São Paulo, da 85ª Reunião da Comissão 

Metroferroviária da ANTP, o secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, do Ministério 
das Cidades, Júlio Eduardo dos Santos mostrou que recursos federais para a Copa 2014 e PAC 

Mobilidade compreendem 25 sistemas sobre trilhos e três teleféricos. Presença da AEAMESP. A 

AEAMESP esteve representada na reunião por seu vice-presidente, engenheiro Jayme Domingo 

Filho. 

RECURSOS PARA O SETOR METROFERROVIÁRIO

Júlio Eduardo Santos abriu sua exposição mencionando a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
definida pela Lei de Mobilidade Urbana (Lei no 12.587/2012). Ele destacou a obrigatoriedade de os 
municípios com mais de 20 mil habitantes elaborarem seus planos de mobilidade urbana, inserido ou 
não no plano diretor. Recursos alcançam R$ 45,88 bilhões. O secretário relacionou os 
investimentos concatenados pelo Ministério das Cidades no âmbito da mobilidade urbana – Copa 
FIFA 2014, PAC Pavimentação (1ª e 2ª Etapas), PAC Mobilidade Grandes Cidades e PAC Mobilidade 
Médias Cidades, informando que tais investimentos totalizam R$ 45,88 bilhões, dos quais R$ 10,27 
bilhões do Orçamento Geral da União (OGU) e outros R$ 35,61 bilhões em financiamentos. Projetos 
metroferroviários. Na parte final da exposição, o Júlio Eduardo Santos relacionou todos os projetos 
metroferroviários incluídos nesse conjunto de investimentos. Matriz de Responsabilidade da Copa 
2014. Dois projetos se referem à Copa FIFA 2014: VLT Cuiabá-Várzea Grande, no Mato Grosso, e 
VLT Parangaba-Mucuripe, em Fortaleza, Ceará; outros três projetos, estavam na Matriz de 
Responsabilidade, mas foram retiradas a pedido responsáveis locais e foram reclassificadas para o 
que o secretário chamou de PAC Copa: Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Aeroporto-Asa Sul, em 
Brasília; Monotrilho Norte-Centro, em Manaus, e Linha 17 – Ouro do Metrô-SP, em monotrilho. PAC 
Grandes Cidades. Quanto ao PAC Grandes Cidades, no Grupo Mob 1, compreendendo municípios-
sede de regiões metropolitanas com mais de 3 milhões de habitante e o Distrito Federal, os 
investimentos se referem a sete projetos de metrô (Belo Horizonte, Curitiba, Distrito Federal, 
Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador), e um de monotrilho, na Região Metropolitana de 
São Paulo (primeira fase da ligação São Paulo-São Bernardo do Campo). No Grupo Mob 2, referente 
a municípios entre 1 e 3 milhões de habitantes, figura o projeto do VLT de Goiânia. Do Grupo Mob 3, 
referente a municípios entre 700 mil e 1 milhão de habitantes, constam os projetos de VLT em João 
Pessoa, Maceió e Natal, um projeto de aeromóvel em Nova Iguaçu, e outro de trem, em Teresina. 
PAC Médias Cidades. No âmbito do PAC Médias Cidades foram selecionados cinco projetos de 
sistemas sobre trilhos. Três se referem à implantação de linhas de VLTs: em Petrolina, no Estado de 
Pernambuco; a ligação de Santos a São Vicente e também a uma linha de São José dos Campos, 
ambos no Estado de São Paulo. Dois outros projetos se referem à implantação de aeromóvel em 
Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e em Canoas, no Rio Grande do Sul. Há ainda três 
projetos de teleféricos reivindicados por  Vitória-ES,  Florianópolis-SC, e Santos-SP.
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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.

Em parceria com a AEAMESP, a DinsMore Associates está ministrando cursos na área de 

Gerenciamento de Projetos. As inscrições 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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ESPORTE

Nesta quarta-feira, 13 de março, às 21h, no Kartódromo Granja Viana, 

começa 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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EVENTO INTERNACIONAL

Na próxima semana, 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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EVENTO MOTIVACIONAL

Em palestra, engenheiro revela aprendizado com o desafio de atravessar 

a nado o Canal da Mancha

Está programado para esta quarta-feira, 13 de março de 2013, das 18h30 às 20h30, na Rua Verbo 

Divino, 1488, 3º andar, em São Paulo, o Encontro VDI-Happy Hour com a palestra motivacional 

intitulada Lições do Canal da Mancha, gratuita a cargo do engenheiro Percival Milani. Por que 

Canal da Mancha. Milani é engenheiro eletrônico formado pela Escola Politécnica da USP, com 

MBA pela Edinburgh Business School, da Escócia. Fez carreira em empresas de Bens de Capital, 

Tecnologia da Informação e Consultoria de Gestão, onde hoje atua como Diretor. Tornou-se nadador de longa 

distância próximo dos 40 anos de idade. Dentre outros projetos de monta, conquistou o Canal da Mancha em 

2003, inaugurando uma safra brasileira de atletas de meia idade a fazê-lo, em meio aos desafios da vida executiva. 

É autor do livro A Travessia do Canal da Mancha e mantenedor de sites e blogs sobre diversos eventos natatórios.

Veja informações mais detalhadas sobre o evento
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