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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

Hotsite apresenta relação de trabalhos aprovados para apresentação na 

19ª Semana de Tecnologia

A Comissão Julgadora selecionou 34 das 60 sínteses dos trabalhos técnicos inscritos, para serem 

apresentados na 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, a ser realizada 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. A informação foi prestada pelo vice-presidente da 

AEAMESP e coordenador técnico 19ª Semana, engenheiro Jayme Domingo Filho. No hotsite. A 

relação de trabalhos aprovados está publicada no hotsite da 19ª Semana , no Portal da AEAMESP (acesse pelo 

link ao final desta notícia). Prazos. De acordo com o Regulamento, são estas as próximas etapas: até 25 de julho 

de 2013, entrega do trabalho escrito e até 20 de agosto de 2013, entrega da apresentação. Outras informações 

podem ser obtidas pelos telefones +55 (11)3284-0041 e (11)3287-4565, ou pelo e-mail: eventos@aeamesp.org.br

Acesse o hotsite da 19ª Semana com informações sobre os trabalhos aprovados

Veja informações sobre os próximos prazos referentes aos trabalhos técnicos
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Secretário Jurandir Fernandes e presidente do Metrô-SP, Luiz Antônio 

Carvalho Pacheco, confirmam participação na 19ª Semana

No dia 18 de junho de 2013, o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, e o 2º diretor 

secretário, engenheiro Pedro Machado, tiveram reunião com secretário de Transportes Metropolitanos do 

Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes, o presidente do Metrô-SP, Luiz Antônio Carvalho Pacheco, e o 

coordenador de Relações Institucionais da Secretaria de Transportes Metropolitanos, Roberto Arantes, 

para tratar do apoio institucional e logístico da Secretaria e do Metrô-SP à 19ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária, assim como da participação do secretário e do presidente do Metrô-SP na programação do 

encontro. Informações. Na reunião, os representantes da AEAMESP forneceram informações sobre o conteúdo, o 

objetivo e os prováveis participantes de cada painel. Falaram também a respeito do espaço mais amplo que terá a 

Metroferr 2013 e sobre a localização da área reservada para o estande da Secretaria de Transportes 

Metropolitanos e das empresas a ela ligadas. Participações e apoios confirmados. Ficou definido que Jurandir 

Fernandes e Luiz Antônio Carvalho Pacheco participarão da programação, e foram confirmados os apoios 

solicitados. 
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - III

Proposta comercial para presença na Metroferr 2013 inclui diferentes 

opções de estandes e de modalidades de patrocínio

Diferentes itens de merchandising integram a proposta de participação na 19ª Semana e da Metroferr 

2013: 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. Estande e patrocínios. Cristina Kerr, diretora da CKZ Eventos, empresa responsável pela 

organização do encontro, informa que a proposta comercial apresenta diferentes opções de estandes, com áreas 

de 60m² a 9m². Ela também explica que há aspectos comuns e diferenciais nas 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. 

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 CKZ Eventos – com 
Cristina Kerr - e-mail: criskerr@ckzeventos.com.br, telefone (11) 2387-0111 e David Niegeski, 
david@ckzeventos.com.br.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 e da Metroferr 2013
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - IV

Só até 30 de junho: antecipando as inscrições, associados da AEAMESP 

garantem 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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SETOR METROFERROVIÁRIO 

A direção da AEAMESP deseja êxito ao administrador e economista Luiz 

Antônio Carvalho Pacheco, que assumiu a presidência do Metrô-SP

A diretoria da AEAMESP deseja êxito ao administrador e economista Luiz Antônio Carvalho 

Pacheco, que em 11 de junho de 2013 assumiu a presidência da Companhia do Metropolitano 

de São Paulo – Metrô, substituindo o engenheiro Peter Walker. 
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AEAMESP DEBATE

Veja apresentações do tema 'Utilização de fibra ótica no sistema CBTC 

ao longo da via permanente (anel ótico) e no material rodante'

Estão disponíveis as apresentações sobre o tema Utilização de Fibra Ótica (FO) no sistema CBTC 

ao longo da via permanente (anel ótico) e no material rodante, realizadas na sede da AEAMESP, na 

manhã de 5 de junho de 2013, pelos representantes da Huber+Suhner, Louis Eric e Said Hessari.

Veja a Apresentação 1

Veja a Apresentação 2

Veja as fotos do encontro
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ESPORTE

Sem prova em julho, o 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP 

será retomado em 7 de agosto

O 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, chegou à sua metade, com quatro etapas já 
realizadas. Em julho não haverá provas. A próxima etapa está marcada para o dia 7 de agosto de 

2013, quarta-feira, às 21h30, no Kartódromo Granja Viana, localizado na Rua Doutor Tomas Sepe, 

443, Jardim da Glória, Cotia-SP.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Depois de quatro etapas, é a seguinte a classificação geral do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP até 

a oitava posição: 1º) Henrique, 105 pontos; 2º) Márcio, 102, 3º) Carlos Raul, 96; 4º) Zizo, 90; 5º) Marina, 71; 6º) 

Sérgio D'Agostinho, 66; 7º) Luciano, 58; 8º) Valter, 56. 
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de junho

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em junho. 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
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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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CONCURSO CBTU

Até 2 de agosto, estarão abertas as inscrições de trabalhos no 9º

Concurso de Monografia CBTU 2013

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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RAILWAY INTERCHANGE 2013

Evento ferroviário na América do Norte contará com um espaço para 

empresas brasileiras

O Brasil estará presente na feira Railway Interchange , evento que será realizada em 

Indianápolis, nos Estados Unidos, de 29 de setembro a 2 de outubro. Confirmadas. As 

empresas Amsted Maxion, Brastan, Conprem, Metisa, Randon e Retesp já confirmaram 

presença no Pavilhão Brasileiro. “Estaremos presentes pela quarta vez com o projeto Brazil on Rails na feira 

Railway Interchange . O objetivo principal deste projeto é de fortalecer a imagem do setor metroferroviário 

brasileiro. Além do Pavilhão Brasileiro, espaço onde os expositores podem divulgar seus produtos e serviços, 

organizamos um seminário para apresentar o potencial do mercado ferroviário brasileiro e seus planos de 

expansão, objetivando a captação de investidores estrangeiros e a divulgação do setor metroferroviário brasileiro”, 

explicou Cristina Kerr, diretora da CKZ Eventos e organizadora do Pavilhão Brasileiro. Público esperado. A 

expectativa dos organizadores do evento é de que mais de oito mil pessoas circulem pelos 30 mil m2 de feira para 

visitar as 600 empresas expositoras. Outras informações sobre a participação no evento. Para informações 
mais detalhadas a respeito da participação, entrara em contato com David Niegeski, gerente de contas da CKZ 

Eventos, pelo celular (21) 9737-7492 ou pelo telefone (21) 2249-955.
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EVENTOS PROFISSIONAIS

Na próxima semana, dois eventos da VDI-Brasil: Gestão Financeira para 

Engenheiros e Inovação e gestão de pessoas..

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.

INOVAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Em 27 de junho, das 18h30 às 20h30, também na Câmara Brasil-Alemanha, será desenvolvido o Encontro VDI 

com Palestra: A Inovação e a Gestão de Pessoas, a cargo do especialista Ugo Franco Barbieri. Objetivo. O 

objetivo desta palestra é mostrar o valor da inovação e da gestão de pessoas para as organizações, como 

geradora de produtividade e de diferenciação em relação à concorrência, e como fator de aumento da 

competitividade. 

Veja outras informações sobre os eventos no portal da VDI-Brasil
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EVENTO TÉCNICO

Em 24 e 25 de junho, evento técnico marcará 21º aniversário da 

Associação de Engenheiros e Especialistas da Cetesb em Meio Ambiente

Em 24 e 25 de junho de 2013, evento técnico sobre Meio Ambiente e Gestão de Resíduos Sólidos

marcará o 21º aniversário da Associação de Engenheiros e Especialistas da Cetesb em Meio 

Ambiente (ASEC). Tema. A organização assinala que o objetivo do encontro neste ano é aumentar 

a conscientização de todos para um meio ambiente sustentável e para os desafios da gestão de 

resíduos sólidos. O evento vai destacar a história de iniciativas, o Licenciamento, e também 

identificar dificuldades, contaminação e remediação do solo, desafios, responsabilidade civil ambiental e seguro. 

Atuação.A ASEC desde sua fundação, em 22 de junho de 1992, tem como objetivo defender os direitos, 
interesses e reivindicações de seus associados além de promover eventos na área ambiental. 

Veja no portal da ASEC outras informações sobre a programação e as condições de participação
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