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AEAMESP DEBATES

Na quarta, 5 de junho, um debate sobre a Utilização de Fibra Ótica no 
sistema CBTC ao longo da via permanente (anel ótico) e no material 
rodante

Na quarta-feira da próxima semana, 5 de junho, das 9h às 11h, na sede da AEAMESP (Rua do 

Paraíso, 67, 2º andar, São Paulo-SP) haverá uma sessão do AEAMESP Debate, com o tema 

Utilização de Fibra Ótica no sistema CBTC ao longo da via permanente (anel ótico) e no material 

rodante, a ser desenvolvido pelo especialista suíço Louis Eric, da empresa Huber+Suhner. Vagas 

limitadas e inscrições gratuitas. As inscrições para o evento são gratuitas e o número de vagas é 

limitado.  Para se inscrever, acesse o link e preencha o formulário até a terça-feira, 4 de junho. Informações 

adicionais. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3284-0041 ou pelo e-mail 

eventos@aeamesp.org.br.

Prenncha o formulário e faça sua inscrição
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MEIO AMBIENTE

Câmara Municipal de São Paulo promoverá coleta de lixo eletrônico em 5 
de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente

O vereador paulistano Gilberto Natalini informa que na quarta-feira da próxima semana, 5 de junho 

– Dia Mundial do Meio Ambiente –, das 9 às 17h, haverá uma etapa especial da Campanha do Lixo 

Eletrônico – Use  bem e recicle sempre. Trata-se da coleta de lixo eletrônico na Câmara Municipal 

de São Paulo (Viaduto Jacareí, 100, São Paulo-SP). Bolsão de parada de veículos Haverá em 

frente ao prédio da Câmara Municipal um bolsão de para que as pessoas possam parar seus 

veículos e descarregar os itens a serem descartados. O que pode ser descartado. Podem ser 

descartados aparelhos celulares, baterias, CDs, câmeras digitais, notebooks, DVD players, computadores, 
impressoras, MP3 players, micro-ondas, televisores e videocassetes. Resíduos recolhidos. Em 18 meses, 

a campanha de coleta de lixo eletrônico, de caráter permanente, recolheu 284 toneladas de resíduos por meio de 

22 postos distribuídos pela cidade. 12ª Conferência Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas. A campanha 

é uma iniciativa integrada à 12ª Conferência Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas na Cidade de São 

Paulo, que será desenvolvida no dia 4 de outubro de 2013, no Memorial da América Latina, na capital paulista.

Veja outras informações sobre a 12ª Conferência
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Programada para o início de junho a divulgação dos trabalhos 
escolhidos para apresentação na 19ª Semana de Tecnologia

Está programada para o início de junho a divulgação dos títulos dos trabalhos escolhidos para 

apresentação na 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. As inscrições já estão encerradas. Divulgação 

pelo hotsite. A divulgação dos trabalhos escolhidos será feita por meio do hotsite da 19ª Semana 

de Tecnologia Metroferroviária. Espaço para 44 trabalhos técnicos. A programação do encontro reservou espaço 

para a apresentação de 44 trabalhos técnicos durante três dias da 19ª Semana. 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
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Alstom, IEME Brasil, Siemens e Vibtech já reservaram espaços na 
Metroferr 2013

As empresas Alstom Brasil, IEME Brasil Engenharia Consultiva, Siemens e Vibtech já reservaram espaço 

na Metroferr 2013, evento que acontecerá no período de 10 a 13 de setembro de 2013, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Área ampliada. A edição 2013 da Metroferr tem uma área com 

1.260 m² a mais para exposição. "Estamos com 2.985 m², ante os 1.725 metros quadrados 

disponibilizados nas edições anteriores. A ampliação permite a montagem de estandes de 9 a 60 metros 

quadrados”, diz Cristina Kerr, diretora da CKZ Eventos, empresa responsável pela organização e comercialização 

do evento. Exposição. Nos quatro dias de evento, os expositores apresentarão sistemas, equipamentos e serviços 

para atender aos diferentes projetos de sistemas metroferroviários em andamento no País. "Grande momento". O 

setor metroferroviário brasileiro vive um grande momento. Diversos projetos estão em andamentos e outros devem 

ser iniciados para melhorar à mobilidade urbanas nas grandes cidades. Assuntos desta natureza estarão em pauta 
durante a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, seminário que acontecerá em paralelo à Metroferr e que 

deverá contar com 2.500 participantes”, comenta o engenheiro José Geraldo Baião, presidente da AEAMESP. 

CONTATOS

As empresas interessadas em patrocinar a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e expor na 
Metroferr 2013 poderão entrar em contato com CKZ Eventos: David Niegeski -
david@ckeventosbr.com.br - Cel.: (21) 9737-7492 / Tel.: (21) 2249-9550 / ID: 126*1458; e 
Cristina Kerr, e-mail: criskerr@ckeventosbr.com.br - Tel.: (11) 2387-0111.
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - III

Antecipando as inscrições, associados da AEAMESP poderão garantir 
participação gratuita na 19ª Semana

Estão abertas as inscrições para a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e para Metroferr 2013, 

eventos que a AEAMESP promoverá no período de  10 e 13 de setembro de 2013, no Centro de 

Convenções Frei Caneca em São Paulo. Descontos. As inscrições feitas até 30 de junho de 2013 terão 

descontos significativos. Antecipando as inscrições, associados da AEAMESP poderão garantir 

participação gratuita na 19ª Semana. Acione o link ao final desta notícia e conheça as condições e os prazos da 
promoção. 

Por este link, obtenha outras informações sobre condições e prazos e faça a sua inscrição

Para se associar, imprima a ficha de inscrição e mande para a AEAMESP
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Na próxima semana, presidente da AEAMESP participará da 37ª Reunião 
do Conselho das Cidades

A 37ª Reunião do Conselho das Cidades, incluindo a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade Urbana, com a participação do presidente da AEAMESP, engenheiro 

José Geraldo Baião, acontecerá no período de 4 a 6 de junho de 2013, em Brasília. . Pleno do 

Conselho. Ficou estabelecido que o Pleno do Conselho Nacional das Cidades desenvolverá uma 

sessão sobre o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), que é o tema da 5ª

Conferência Nacional das Cidades, prevista para novembro deste ano e cuja chamada é Reforma urbana já! Essa 

sessão plenária terá a participação de um representante do governo federal, de um intelectual da área e um 

representante do próprio Conselho Nacional das Cidades que tenha trabalhado a proposta do Texto Base da 5ª

Conferência Nacional. 

COMITÊ DE MOBILIDADE URBANA

A proposta de pauta para a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana é 
a seguinte: 1) Apresentação de informações a respeito do andamento, no País, da Década Mundial 
de Redução de Acidentes – 2011/2020, convocada pela ONU e à qual o Brasil aderiu oficialmente há 
dois anos. E também informações sobre a situação dos recursos consignados para educação e 
segurança no trânsito, referentes ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset) e 
ao Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), 
historicamente contingenciados para garantir o superávit primário; 2) Uma apresentação sobre o 
PAC Mobilidade – Cidades Médias; 3) Informes sobre os investimentos e as perspectivas de início de 
operação dos projetos de mobilidade para a Copa, PAC Mobilidade Grandes Cidades e PAC 
Qualificação das Vias; 4) Capacitação gestores para compreensão e aplicação da Lei de Mobilidade 
Urbana (Lei 12.578/12); 5) Discussão sobre a formação de um Grupo de Trabalho (GT) de 
Acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida composto por membros dos 
Comitês temáticos de Mobilidade , Transporte e Transito e o de Acessibilidade e programas Urbanos 
para tratar do tema. Há a determinação para que estejam presentes a todas as reuniões do Conselho 
os representantes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), da Empresa de Trens Urbanos 
de Porto Alegre (Trensurb) e do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
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ESPORTE

A quarta prova do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será 
no dia 5 de junho, às 21h30

A quarta prova do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está marcada para 5 de junho 

de 2013, quarta-feira, às 21h30, 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 GERAL

Concluída a terceira etapa, é a seguinte a classificação geral do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP 

até a oitava posição: 1º) Henrique, 76 pontos; 2º) Márcio, 75, 3º) Carlos Raul, 69; 4º) Zizo, 67, 5º) Sérgio 

D'Agostinho, 66; 6º) Leonardo da Silva, 51; 7º) Marina, 50; 8º) Luciano, 44. 

TABELA COMPLETA 

Acione o link ao final desta notícia e acesse a tabela completa com o desempenho dos pilotos nas três provas 

realizadas até agora.

Veja tabela com o desempenho dos pilotos nas primeiras três provas
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2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Nova data para o 2º Festival de Tênis, Chopp e Churrasco ainda está 
sendo estudada, mas as inscrições prosseguem 

Continuam abertas as inscrições para 2º TÊNIS CHOPP AEAMESP - Festival de Tênis, Chopp 

e Churrasco. Nova data para o evento será definida em breve. Adiamento. A pedido de 

associados, a direção da AEAMESP decidiu adiar a realização do evento. Proximidade do Dia 

das Mães. O 2º TÊNIS CHOPP AEAMESP seria realizado originalmente neste sábado, 11 de 

maio de 2013, véspera do Dia das Mães, porém, associados pediram que o encontro fosse 

postergado para não prejudicar comemorações familiares. Busca de uma nova data. Assim 

que a decisão do adiamento foi tomada, a direção da AEAMESP comunicou o fato aos 

administradores da na Área de Lazer do Metro Clube, local do evento, solicitando nova reserva para uma outra 

ocasião. Nova data será oportunamente comunicada. Tão logo esteja definida uma nova data para a realização 

do 2º TÊNIS CHOPP AEAMESP - Festival de Tênis, Chopp e Churrasco, os associados serão informados.

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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EVENTO PROFISSIONAL

VDI-Brasil promoverá no dia 26 de junho, em São Paulo, o curso 'Gestão 
financeira para engenheiros'

No dia 26 de junho de 2013, quarta-feira, das 8h30 às 17h30, na  Câmara Brasil–Alemanha (Rua 

Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP), o especialista Marcelo Martinovich, diretor da 

Federação Nacional dos Economistas e delegado do Conselho Regional de Economia, desenvolverá 

o curso Gestão financeira para engenheiros, programado pela Associação de Engenheiros Brasil-

Alemanha (VDI-Brasil), entidade parceria da AEAMESP. Conteúdo. O curso está estruturado de 

modo a oferecer o seguinte conteúdo: visão de negócios tesouraria (aspectos financeiros) e orçamento 

empresarial.

Veja outras informações e as condições de inscrição e participação
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EVENTOS TÉCNICOS

AEAMESP apoia Encontro Técnico da Aesabesp e Feira Nacional do 
Saneamento e Meio Ambiente

Ao lado de 46 outras organizações de âmbito nacional, a AEAMESP apoia a realização do 24º

Encontro Aesabesp e da XXIV Feira Nacional do Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), 

eventos promovidos pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (Aesabesp) e que acontecerão 

simultaneamente no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo, de 30 de julho a 1º de 

agosto de 2013. 

Veja outras informações sobre os conteúdos dos eventos e condições de participação
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EXPANSÃO METROFERROVIÁRIA

AEAMESP participou da cerimônia de implantação da primeira viga do 
monotrilho da Linha 17 - Ouro do Metrô-SP

No sábado, 24 de maio de 2013, realizou-se a cerimônia de instalação da primeira viga-guia 

do sistema de monotrilho da Linha 17 – Ouro do Metrô-SP,  que conectará os bairros de 

Jabaquara ao Morumbi, na zona sul da capital paulista, passando pelo Aeroporto de 

Congonhas. Participação. O evento contou com a presença do governador Geraldo Alckmin e do secretário de 

Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes. Representaram a Companhia do 

Metropolitano o presidente, Peter Walker; o diretor de Engenharia, Walter Ferreira de Castro Filho, e  gerentes de 

diversas áreas.  Também estiveram presentes diretores e representantes do consórcio construtor, que reúne as 

empresas Scomi, Andrade Gutierrez e CR Almeida. Presença da AEAMESP. Pela AEAMESP, estiveram 
presentes o presidente, engenheiro José Geraldo Baião; o vice-presidente, engenheiro Carlos Rossi, que atua na 

Gerência do Empreendimento da Linha 17 – Ouro, e o engenheiro Manoel da Silva Ferreira Filho, membro do 

Conselho Consultivo.
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de maio

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em maio. 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 quem faz aniversário neste mês

Início

.

CONCURSO CBTU

Mais dois meses para as inscrições de trabalhos no 9º Concurso de 
Monografia CBTU 2013. Prazo final é 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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