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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

AEAMESP convida autoridades federais e estaduais para a 19ª Semana. 

Programa preliminar está disponível no Portal da AEAMESP

O portal da AEAMESP apresenta a programação preliminar da 19ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária; autoridades federais e estaduais receberam convites para participar do encontro. 

Convidados. Foram convidados o ministro das Cidades, Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro; do 

secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Julio Eduardo 

dos Santos; do secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir 

Fernando Ribeiro Fernandes, e do presidente do Metrô-SP, Luiz Antônio Carvalho Pacheco. Atividades do 

primeiro dia. Além da sessão de abertura, haverá no primeiro dia palestra e apresentação de vídeo institucional 

sobre o CREA SP e a conferência de abertura, com o tema Os impactos econômicos, sociais e ambientais da 

infraestrutura insuficiente de transportes. Os painéis de debate e sessões de apresentação de trabalhos técnicos 

serão desenvolvidos nos três dias seguintes. 

TEMAS DOS PAINÉIS

Os painéis terão os seguintes temas: Painel 1 - Soluções para a mobilidade nas cidades; Painel 2 -
Como acelerar a Implantação dos empreendimentos metroferroviários; Painel 3 -Aspectos técnicos 
da PPP integral na consecução de projetos metroferroviários; Painel 4 -Impactos e benefícios do 
transporte de cargas sobre trilhos para a melhoria da mobilidade urbana; Painel 5 -Monotrilhos e 
seus desafios; Painel 6 -Soluções sustentáveis na construção e operação de sistemas 
metroferroviários; Painel 7 -O papel das universidades e empresas na formação complementar 
específica para o setor; Painel 8 -Os desafios para o domínio de novas tecnologias nos sistemas 
metroferroviários; Painel 9 -Projetos de VLTs em estudo e implantação no Brasil; Painel 10 -Planos e 
projetos para implantação de trens regionais; Painel 11 -Planos de expansão para o transporte 
urbano de passageiros no Brasil e, no Painel 12, de encerramento, o tema: Perspectivas futuras de 
expansão para o setor frente às conjunturas atuais. 

Veja o programa preliminar da 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Qualidade e variedade caracterizam a seleção de trabalhos definidos 

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 - III

Simefre apoia institucionalmente a 19ª Semana, participará dos debates 

e terá estande na Metroferr 2013

O Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (Simefre) 

apoia institucionalmente a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, que a AEAMESP programou para 

o período de 10 a 13 de setembro de 2013, no Centro de Convenções Frei Caneca, paralelamente à 

exposição de produtos e serviços para o setor Metroferr 2013 . Alta relevância. "O Simefre sente-se 

orgulhoso de sempre ter apoiado esse importante seminário, que cresce a cada ano, com notável participação, 

debatendo matérias da mais alta relevância para o desenvolvimento tecnológico do segmento metroferroviário do 

País”, disse Francisco Petrini, diretor executivo da entidade. Ele acrescentou que os debates e as conclusões da 

19ª Semana, certamente serão de muito proveito para os projetos e obras voltadas à mobilidade urbana em 

andamento no País. Presença no seminário e na exposição. "O Simefre participará ativamente dessa importante 

Semana de Tecnologia, tanto do Seminário, que focalizará o tema Os desafios da mobilidade sustentável como 

através de estande institucional. As empresas associadas à nossa entidade estarão presentes, dando todo o apoio 

ao encontro”, concluiu Petrini.
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - IV

Antecipando as inscrições, associados da AEAMESP garantem 

participação gratuita na 19ª Semana. Vantagem termina neste domingo 

(30).

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

Início
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - V

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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HOMENAGEM

Engenheiro Helcio Suguiyama recebe cumprimentos da AEAMESP pelo 

Prêmio em Excelência e Qualidade como Profissional do Ano 2013

O engenheiro Helcio Kyoiti Suguiyama recebeu no dia 18 de junho de 2013 cumprimentos da 

AEAMESP, representada por seu presidente, engenheiro José Geraldo Baião, por ter conquistado o 

Prêmio em Excelência e Qualidade, categoria Profissional do Ano 2013, concedido pela Associação 

Brasileira de Liderança – BRASLIDER. A premiação. A cerimônia de premiação ocorreu no dia 17 

de junho de 2013, às 19h30, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a participação 

de deputados, vereadores e dos homenageados em cada categoria. 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O engenheiro Helcio Kyoiti Suguiyama é especialista do Departamento Técnico de Operação, da 
Gerência de Operações. Foi supervisor de manutenção no Departamento Técnico de Manutenção e no 
Departamento de Manutenção de Equipamentos da Gerência de Manutenção por 11 anos. Foi 
conselheiro da AEAMESP. É professor mestre dos cursos de pós graduação na área de Sistemas de 
Gestão Integrados. É auditor líder de Sistemas de Gestão Integrados e examinador da Banca do 
Premio Nacional da Qualidade na área de Transportes Públicos da ANTP – Associação Nacional de 
Transportes Público.
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SISTEMA CONFEA-CREA

Aprimoramentos do sistema de ART do CREA-SP já estão disponíveis 

para os profissionais

Estão disponíveis para os profissionais as primeiras mudanças implementadas pelo CREA-SP em 

seu sistema de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), como o aumento do número de 

caracteres no campo "observações"; o redimensionamento para uma única página de impressão 

(quando o documento não tiver observações); a alteração na informação da tarja, permitindo a 

apresentação do boleto em conjunto com ART; e a informação do rodapé, indicando a validade do 

documento. Testadas. Antes que fossem disponibilizadas ao público, essas mudanças foram testadas e 

homologadas por um grupo de funcionários que vêm acompanhando de perto essas melhorias e, como principais 

usuários internos, conhecem as necessidades dos profissionais. 

Veja matéria mais detalhada sobre o tema no Portal do CREA-SP

Início

.

PRESENÇA INSTITUCIONAL

AEAMESP participará de encontro da Federação das Associações de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo 

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, participará nesta semana, nos dias 28 

e 29 de junho, do 2° Encontro Estadual de Presidentes e Atendentes das Entidades de Classe, 

organizado pela Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de 

São Paulo (FAEASP), e que acontecerá no município de São Pedro-SP. O convite para 

participação foi formulado pelo arquiteto Valdir Bergamini, presidente da FAEASP. Temas. O encontro tratará da 

celebração de convênios entre o CREA-SP e as entidades de classe, e da elaboração de planos de trabalhos para 

que as Associações possam obter apoio do Conselho Regional. 

ENTIDADE DE CLASSE DO CREA-SP

A participação da AEAMESP em atividades da FAEASP decorre do fato de o Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia – CONFEA ter homologado no último mês de abril o registro da AEAMESP como entidade de classe no 

CREA-SP. 
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MOBILIDADE URBANA

No Sindicato dos Engenheiros, um debate sobre mobilidade urbana e 

revisão do Plano Diretor Estratégico paulistano

Nesta quinta-feira, 27 de junho de 2013, a partir de 18h30, no auditório do Sindicato dos 

Engenheiros no Estado de São Paulo – SEESP (Rua Genebra, 25, Centro, São Paulo-SP) será 

desenvolvida nova etapa do Ciclo de Diálogos e Debates do Fórum Suprapartidário por uma São 

Paulo Saudável e Sustentável, com o tema Mobilidade urbana e a revisão do Plano Diretor. 

Objetivos. O Fórum Suprapartidário tem como objetivo de estabelecer recomendações e qualificar a 

população com vistas à participação da sociedade civil na formulação de propostas para o PDE – Plano Diretor 

Estratégico. Segundo os organizadores, serão abordados diversos pontos relevantes sobre o tema, concernentes 

ao uso e ocupação do sol e que têm interferência direta na mobilidade urbana do Município de São Paulo e região 

metropolitana, cujos padrões deverão ser incorporados ao PDE, ficando o detalhamento das regras para a 

discussão da lei de uso e ocupação do solo. Coordenação. Coordena o evento o engenheiro Laerte Conceição 

Mathias de Oliveira, do Fórum Suprapartidário, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros. Atuarão como 

relatores o engenheiro Gley Rosa, do Fórum Suprapartidário e diretor do Sindicato dos Engenheiros, e o arquiteto 

Denis Duck, do Fórum Suprapartidário e representante do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo. Inscrições 

gratuitas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail forumsuprapartidariosp@gmail.com ou pelo 

telefone (11)3113-2641, do Sindicato dos Engenheiros. 

PROGRAMA

Este é o programa do encontro: 18h30 – Abertura; as 19h00 às 19h20 – Transporte público e o 
uso e ocupação do solo, a cargo do engenheiro Emiliano Stanislau Affonso, diretor do SEESP e 
coordenador de Planejamento e Empreendimentos da Companhia do Metropolitano de São Paulo; 
das 19h20 às 19h40 – A região metropolitana e a integração dos planos diretores, por Marcos 
Campagnone, presidente do Conselho de Administração da Emplasa e chefe de gabinete da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Metropolitano; das 19h40 às 20h00, A reforma urbana e 
o PDE, por Nelson Saule Jr., do Instituto Pólis e membro do Comitê Técnico Nacional de Mobilidade 
Urbana do Ministério das Cidades; das 20h às 20h20, Os impactos da poluição ambiental na saúde, 
originados pela mobilidade urbana, a cargo do médico Paulo Saldiva, professor titular da Faculdade 
de Medicina da USP e Coordenador do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP; das 20h20 às 
20h40, exposição de Jorge Luiz Ussier, procurador de justiça do Ministério Público; das 20h40 às 
22h, debates do plenário e recomendações para inclusão das propostas no Plano Diretor. 
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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 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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