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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Programado para 27 de março o lançamento da 19ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviaria e Metroferr 2013

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

5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

AEAMESP participa da Comissão Preparatória da 5ª Conferência Estadual das 
Cidades e garante delegados à 5ª Conferência Nacional, em novembro

EVENTO INTERNACIONAL 

Diretores da AEAMESP participaram em São Paulo do Congresso Franco-
Brasileiro de Mobilidade Urbana

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Presidente da AEAMESP será moderador e fará exposição no seminário 
internacional Rail and Metro Latin América 2013, em maio.

ESPORTE

Pilotos retornaram à pista, abrindo o 12º Desafio de Kart entre Amigos da 
AEAMESP. Marina venceu a primeira prova.

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de março no Portal da AEAMESP

EVENTO PROFISSIONAL

Nesta quarta-feira, VDI-Brasil realiza o seminário 'Falar em público para 
engenheiros'

EVENTO INTERNACIONAL

Nova Delhi recebe nesta semana 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.

BIBLIOTECA TÉCNICA

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com mais de 570 
apresentações de dez edições da Semana de Tecnologia

LIVRO

Livro da antropóloga Janice Caiafa explora o quotidiano das viagens no metrô 
do Rio de Janeiro

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Programado para 27 de março o lançamento da 19ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviaria e Metroferr 2013

No dia 27 de março, quarta-feira, acontecerá o lançamento da 19ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviaria e da Metroferr 2013, com uma apresentação do panorama do setor metroferroviario 

brasileiro e informações sobre como expor ou patrocinar. Vagas limitadas e confirmação de 

presença. As vagas são limitadas. Para confirmar presença, as empresas interessadas devem 

entrar em contato com Debora Camichiolli, da Coordenação de Eventos da AEAMESP, pelo telefone 

(11) 3284-0041, ou com Cristina Kerr, da CK Eventos, pelo telefone (11) 2387-0111. 
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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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5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

AEAMESP participa da Comissão Preparatória da 5ª Conferência Estadual 

das Cidades e garante delegados à 5ª Conferência Nacional, em 

novembro

A AEAMESP está representada na Comissão Preparatória, da 5ª Conferência Estadual das 

Cidades, encontro previsto para o período de 26 a 28 de setembro de 2013, e, com isso, garante 
delegados à 5ª Conferência Nacional das Cidades, marcada para novembro de 2013. 

Representantes da AEAMESP. Os representantes da AEAMESP são o arquiteto Luiz Antônio 

Cortez Ferreira, titular, e os engenheiros José Geraldo Baião e Emiliano Affonso, suplentes. A 
reunião para constituição da Comissão foi realizada no Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo na 

tarde da última sexta, 16 de março de 2013. 

5ª CONFERÊNCIA NACIONAL 

A Comissão Preparatória é composta por representantes dos diversos Segmentos do Poder Público e 
da Sociedade Civil e seus integrantes participarão como delegados do Estado de São Paulo na 5ª

Conferência Nacional das Cidades, marcada para novembro de 2013. Os demais delegados paulistas 
serão eleitos na Conferência Estadual, oriundos das Conferências Municipais que se realizarão entre 
março e junho de 2013.
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EVENTO INTERNACIONAL 

Diretores da AEAMESP participaram em São Paulo do Congresso Franco-

Brasileiro de Mobilidade Urbana

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, e o diretor, engenheiro Pedro 

Machado, atuaram como moderadores em sessões da programação paulista do Congresso Franco-

Brasileiro de Mobilidade Urbana, promovido pelo Consulado Geral da França em São Paulo e pelo 

escritório brasileiro da Agência Pública Francesa para o Desenvolvimento das Empresas (Ubifrance-

Brésil), e realizado no dia 18 de março de 2013, na cidade de São Paulo. O encontro reuniu 
autoridades, empresários e especialistas dos dois países. A solenidade de abertura teve a presença do secretário 

dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes. No dia seguinte, 19 de março, o 

encontro prosseguiu no Rio Janeiro. Temas. A sessão coordenada por Baião teve por tema Otimização da 

capacidade das redes de transportes públicos e sistemas de monitoramento. A sessão moderada por Pedro 

Machado discutiu o tópico Construção ferroviária. Outros temas do encontro foram os seguintes: A experiência 

francesa em PPP de transportes, com coordenação do consultor Ricardo Levy Pinheiro Neto; Coordenação de 

transportes públicos e a experiência do STIF (Syndicat des Transports d'Ile-de-France), em sessão moderada por 

Renato Viegas, presidente da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), e Soluções inovadoras 

em transportes urbanos, com coordenação de Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria 

Ferroviária. 
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Presidente da AEAMESP será moderador e fará exposição no seminário 

internacional Rail and Metro Latin América 2013, em maio.

O presidente a AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, moderará e fará a exposição inicial da 
sessão técnica sobre o tema Telecomunicações, prevista para as 16h15 de 8 de maio, o primeiro 

dia do seminário internacional Rail and Metro Latin América 2013, que se estenderá até 10 de maio, 
no Novotel Jaraguá, na cidade de São Paulo. Sessões técnicas. As sessões técnicas do seminário 

buscarão as estratégias de melhores práticas para implementações e para o avanço do 

desempenho operacional de sinalização, telecomunicações e material rodante. Outras sessões. O 
encontro apresentará também estudos de caso estratégicos apresentados por lideranças regionais de ferrovias, 

metrôs, governos e organizações internacionais; a ideia é discutir a atualizações de infraestrutura e uma maior 

interoperabilidade internacional. Haverá ainda sessões específicas de 'networking' e mesas-redondas. 

Veja folheto do encontro em PDF

Leia o folheto do encontro em tela
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ESPORTE

Pilotos retornaram à pista, abrindo o 12º Desafio de Kart entre Amigos 

da AEAMESP. Marina venceu a primeira prova.

Os pilotos voltaram à pista para a primeira etapa do 12º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP, na noite de 13 de março de 2012, no Kartódromo Internacional Granja Viana, em São 

Paulo. Classificação da prova. A prova teve 12 participantes. A classificação até o oitavo lugar foi 

a seguinte: 1º) Marina, que também fez a volta mais rápida; 2º) Zizo, campeão em 2012; 3ª) Sérgio; 
4º) Luciano; 5º) Márcio, 6º) Carlos Raul; 7º) Araújo, 8º) Leonardo. Por ser a primeira prova da 

temporada, essa classificação é idêntica à classificação geral da competição. 

PRÓXIMA PROVA

A próxima prova do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será na noite de 10 de abril de 2013, quarta-

feira, às 21 horas, novamente no Kartódromo Internacional Granja Viana, localizado na Rua DoutorTomas 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).
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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 PROFISSIONAL

Nesta quarta-feira, VDI-Brasil realiza o seminário 'Falar em público para 

engenheiros'

A Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) promoverá nesta quarta-feira, 20 de 

março de 2013, das 8h30 às 17h30, na Câmara Brasil-Alemanha (Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, 

São Paulo-SP) o seminário Falar em público para engenheiros. Objetivo. O programa visa 
desenvolver a habilidade de expressão oral e corporal dos participantes por meio de técnicas 

básicas de apresentação em público. Serão realizados seis 'takes' de filmagens individuais pelos 

quais o participante poderá observar seus pontos fracos, a fim de aprimorá-los.

Veja outras informações e condições de inscrição
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EVENTO INTERNACIONAL

Nova Delhi recebe nesta semana 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).

Veja outras informações sobre o evento
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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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BIBLIOTECA TÉCNICA

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

570 apresentações de dez 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 18ª 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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LIVRO

Livro da antropóloga Janice Caiafa explora o quotidiano das viagens no 

metrô do Rio de Janeiro

O engenheiro e consultor Peter Alouche, associado da AEAMESP, recomenda vivamente o livro 

Trilhos da Cidade: Viajar no Metrô do Rio de Janeiro, de autoria de Janice Caiafa, publicado pela 
Editora 7 Letras.  Apaixonante. Peter informa e comenta: "Janice Caiafa é doutora em 

antropólogia pela Universidade de Cornell, dos Estado Unidos. Além de antropologa, é poeta e 

pesquisadora do CNPq. É um livro apaixonante porque aborda o Metrô do Rio de Janeiro com o 
olhar de seus usuários. Um olhar apaixonado de professora, cientista e poeta, que discute e 

enaltece o transporte público da Cidade Maravilhosa. Vale a pena conhecer".

Veja outras informações no portal da Editora 7 Letras
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