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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Com a reforma do Centro de Convenções Frei Caneca, Metroferr 2013 
terá mais espaço para os estandes

Cristina Kerr, diretora da CK Eventos, responsável pela organização da 19ª Semana e da Metroferrr 

2013, informou que a nova planta da exposição terá maior espaço para os estandes, em razão de 

reforma do Centro de Convenções Frei Caneca. Participação na Metroferr 2013. A proposta de 

participação na Metroferr 2013, inclui diferentes opções de estandes, com áreas de 60m2 a 9m2. 

Patrocínios. Cristina descreveu aspectos comuns e diferenciais das três modalidades de patrocínio. 
Uma vantagem comum às três modalidades diz respeito à exposição das marcas no telão do auditório, no painel 

de palco e na Internet. O patrocínio Ouro inclui estande de 48m2, dois módulos para apresentação de temas 

técnicos e 20 inscrições de cortesia; o Prata considera estande de 30m2, um módulo para apresentação de tema 

técnico e 10 inscrições de cortesia – nestes dois casos, o patrocinador terá acesso ao banco de dados dos 

participantes. O patrocínio Bronze garante três inscrições de cortesia. Itens de merchandising. Foram também 

apresentados os itens de merchandising à disposição das empresas: apresentação técnica ou demonstração de 

produtos em workshop, material promocional ou brinde, café de boas vindas ou café entre as sessões, coquetel, 

painel de programação, capa de cadeira, canetas e blocos, cordão para crachá e participação com anúncio no 

catálogo oficial da 19ª Semana e da Metroferr 2013. 

CONTATOS

As empresas e outras organizações 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.

Acesse o hotsite da 19ª Semana d da Metroferr 2013
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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

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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2º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

Estão abertas as inscrições para 2º Festival de Tênis, Chopp e 
Churrasco, a ser realizado em 11 de maio

Estão abertas na secretaria da AEAMESP as inscrições para o 2º TÊNIS CHOPP AEAMESP --

Festival de Tênis, Chopp e Churrasco, que será realizado no sábado, 11 de maio de 2013, das 

9h às 17h, na Área de Lazer do Metro Clube, no Jabaquara.  Duplas de competidores. As 

duplas serão formadas no ato da inscrição ou por sorteio.  Integrantes das duplas originalmente 

formadas poderão ser substituídos, caso não tenham condições de continuar na partida, em 

razão, por exemplo, de contusões. 

FORMATO DA DISPUTA

Serão constituídas duas chaves. As duplas que conquistarem a primeira colocação jogarão com as duplas que 
obtiveram a segunda colocação da chave oposta, em jogos semifinais. Os vencedores se enfrentarão na final. “Os 

jogos serão realizados em um set de quatro games – ou com cinco, se houver empate 2x2 –, sem vantagem; todos 

os jogadores sacarão. Partida final. O vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos 

Rossi, explicou que final poderá ser desenvolvida em um set profissional, com 'tie-break'. Troféus. Ele afirmou que 

será entregue troféu para cada integrante da dupla campeã. Convite. O vice-presidente faz um convite: 

"Esperamos todos lá! Tragam seus familiares! Avisem nossos amigos associados para prestigiarem o evento! 

Haverá churrasco com chopp a partir das 11h". Preços. Os preços são os seguintes: associados e dependentes, 

R$ 10,00; não associados R$ 50,00.

Para se associar, imprima a ficha de inscrição e mande para a AEAMESP

Veja a página do 2º CHOPP TÊNIS AEAMESP no Facebook
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ESPORTE

Nesta quarta-feira, 10 de abril, às 21 horas, acontecerá a segunda prova 
do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP 

A segunda prova do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está marcada para 10 de abril 

de 2013, quarta-feira, às 21 horas, 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).

CLASSIFICAÇÃO

A primeira prova da temporada 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 se referir à prova inaugural, essa classificação é idêntica à classificação geral 

da competição até o momento.
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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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ALAMYS

Está disponível o programa da 18ª Reunião Intermediária dos Comitês 
Técnicos da Alamys, previsto para maio, no Rio de Janeiro

O portal da Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys) apresenta o 

programa da 18ª Reunião Intermediária dos Comitês Técnicos da entidade, referente às áreas de 

Manutenção, Operação, Gestão e Planejamento. Data, local e organização. O encontro será 
desenvolvido de 19 a 23 de maio de 2013 no Rio Othon Palace, na cidade do Rio de Janeiro. 

Veja a ficha técnica para outras informações e inscrições
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EVENTO TÉCNICO

VDI-Brasil programa para o dia 17 de abril, em São Paulo, o seminário 
'Liderança e gestão de projetos para engenheiros'

No dia 17 de abril de 2013, quarta-feira, das 8h30 às 17h30, na  Câmara Brasil–Alemanha (Rua 

Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP), o especialista Márcio Gaba conduzirá o seminário 
Liderança e gestão de projetos para engenheiros, programado pela Associação de Engenheiros 

Brasil-Alemanha (VDI-Brasil), entidade parceria da AEAMESP. Objetivo. O evento técnico tem 

como objetivo oferecer a gestores e equipes os conceitos e ferramentas para levá-los a buscar 

novas alternativas, desenvolver visão e colocar seus planos de ação em prática, acompanhando seu progresso, 

mantendo o compromisso com os resultados desejados. 

Veja outras informações e condições para participação

Início

.

CONCURSO CBTU

Inscrições para o 9º Concurso de Monografia CBTU 2013 estarão abertas 
até 2 de agosto

Até o dia 2 de agosto de 2013, estarão abertas as inscrições para o 9º Concurso de Monografia 

CBTU 2013, com o tema Benefícios e externalidades do transporte metroferroviário: uma 

contribuição para o desenvolvimento sustentável. Objetivo. O objetivo da iniciativa é estimular a 

pesquisa na área de transporte urbano, reconhecendo os trabalhos com qualidade técnica e de 

aplicabilidade no setor de transporte. Quem pode participar. Estão habilitados a participar 

candidatos de qualquer formação acadêmica e nacionalidade, que possuam diploma de nível superior, além de 

estudantes que estejam cursando os dois últimos anos da graduação. Prêmios. Os cinco primeiros colocados 

receberão certificado, publicação da monografia e participação no próximo Congresso de Pesquisa e Ensino em 

Transportes da ANPET, com passagens aéreas e hospedagens incluídas. Aos três primeiros ganhadores são 

concedidos prêmios, em espécie, de acordo com a seguinte classificação: 1º prêmio, R$ 10 mil; 2º prêmio, R$ 6 mil 

e 3º prêmio, R$ 3 mil. 

Veja o regulamento do concurso publicado no portal da CBTU
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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 

antropologia pela Universidade de Cornell, dos Estados Unidos. Além de antropóloga, 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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