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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014

Programe-se para participar da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e 
da Metroferr 2014

ESPORTE - I

Com duas provas concluídas, Zizo lidera a classificação geral do 13º Desafio 
de Kart entre Amigos da AEAMESP

ESPORTE - II

Todas as terça-feiras, entre 18h e 20h20, a AEAMESP promove partidas de 
futebol society para associados. Participe.

SEMINÁRIO ESPECIALIZADO

Instituto de Engenharia e ANTP promoverão em 8 de maio o seminário Modos 
Motorizados de Transporte Público, discutindo trilhos e BRT

FÓRUM METROFERROVIÁRIO

Campinas receberá em 14 de maio o Fórum SAE Brasil de Tecnologia 
Ferroviária 

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de abril

.

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014

Programe-se para participar da 20ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária e da Metroferr 2014

Prepare-se par participar da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da exposição de produtos 

e serviços Metroferr 2014. Os eventos acontecerão de 9 a 12 de setembro de 2014, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo.
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ESPORTE - I

Com duas provas concluídas, Zizo lidera a classificação geral do 13º

Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

Com duas das oito etapas já realizadas, José Donizete (Zizo) lidera a classificação geral do 13º

Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. As primeiras oito posições. Eis as primeiras oito 

posições da competição: 1º) José Donizete (Zizo), 54 pontos; 2º) Luciano Conceição, 50; 3º) Valter 

Belapetravicius, 48; 4º) Carlos Raul, 44; 5º) Leonardo da Silva, 40; 6º) Sergio D´Agostinho, 34; 7º) 

Henrique Erbolato, 29; 8º) Marcio Cristiano e Waldomiro Puglia, 25. 

PRÓXIMA PROVA EM 7 DE MAIO

A terceira etapa do 13º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está marcada para a quarta-feira, 7 de maio de 

2014, no Kartódromo Internacional Granja Viana. Tempo. A prova terá bateria de 25 minutos, sendo cinco minutos 

de tomada de tempo (para reconhecimento da pista e definição do grid de largada) e 20 minutos de corrida. A 

largada será às 21h30; os competidores devem chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. 
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ESPORTE - II

Todas as terça-feiras, entre 18h e 20h20, a AEAMESP promove partidas 

de futebol society para associados. Participe.

Todas as terça-feiras, entre 18h às 20h20, a AEAMESP promove partidas de futebol society em 

quadra localizada da Rua Xavier de Almeida, 1.312, bo bairro do Ipiranga, em São Paulo. 

Participação. Para outras informações, o intreressado pode entrar em contato com o vice-presidente 

Carlos Rossi, pelo celular (11)97100-2496.
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SEMINÁRIO ESPECIALIZADO

Instituto de Engenharia e ANTP promoverão em 8 de maio o seminário 

Modos Motorizados de Transporte Público, discutindo trilhos e BRT

No dia 8 de maio de 2014, uma quinta-feira, o Instituto de Engenharia e a Associação Nacional de 

Transportes Públicos (ANTP), como parte da série Caminhos da Engenharia, promoverão o seminário 

gratuito Modos Motorizados de Transporte Coletivo. Para o dia seguinte, 9 de maio, está prevista visita 

técnica à Linha 15 - Prata do Metrô em monotrilho. Local. As sessões expositivas e de debate 

acontecerão na sede do Instituto de Engenharia, localizada na Avenida Doutor Dante Pazzanese, 120, 

na cidade de São Paulo. Programa preliminar. Além da sessão de instalação dos trabalhos, no período da manhã 

será debatido o tema Uso do Solo e Transporte. No período da tarde os temas em foco serão Tecnologia 

Metroferroviária e Sistemas Leves sobre Trilhos e BRT.

Para outras informações e formalizar a inscrição gratuita acione este link
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FÓRUM METROFERROVIÁRIO

Campinas receberá em 14 de maio o Fórum SAE Brasil de Tecnologia 

Ferroviária 

No dia 14 de maio de 2014, a SAE Brasil Seção Campinas promoverá naquele município o Fórum 

SAE Brasil de Tecnologia Ferroviária 2014. Objetivo. O objetivo do encontro é reunir profissionais 

atuantes no setor ferroviário em torno da discussão pública entre fabricantes, operadores e 

autoridades governamentais sobre o transporte sobre trilhos de média capacidade, abordando o 

estado da arte do sistema, sua operação, tecnologias e planejamento de expansão, bem como a 

decorrente melhoria da mobilidade. Temas. A programação inclui o desenvolvimento de três sessões: 1) Painel 

dos Fabricantes - O VLT de última geração; 2) Painel dos Operadores - Excelência na operação do VLT, e 3) 

Painel do Governo: O papel do governo na implementação e expansão do sistema de VLT.

Acione este link para outras informações e inscrições
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de abril

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em abril. 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 a relação de aniversariantes do mês
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