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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014

Três prêmios de R$ 5 mil para melhores trabalhos apresentados na 20ª
Semana. Está aberta a chamada de trabalhos técnicos; prazo vence em 18 de 
maio

PERDA

Morre Gerson Toller, defensor e estimulador da retomada de investimentos no 
setor metroferroviário

SEMINÁRIO ESPECIALIZADO

Em 8 de maio, Instituto de Engenharia e ANTP promoverão seminário Modos 
Motorizados de Transporte Público, sobre trilhos e BRT

MANUTENÇÃO METROFERROVIÁRIA

Será de 7 a 9 de maio a 37ª Reunião do Grupo Permanente de Auto Ajuda 
(GPAA). Sínteses das 36 reuniões já realizadas estão disponíveis.

RECUPERAÇÃO FERROVIÁRIA

Concluída recuperação da parte externa da estação Expedicionária, da Estrada 
de Ferro Campos do Jordão

ESPORTE - i

Na quarta-feira da próxima semana, 7 de maio, acontecerá a terceira etapa do 
13º Desfio de Kart entre Amigos da AEAMESP

ESPORTE - II

Todas as terças-feiras, entre 18h e 20h20, a AEAMESP promove partidas de 
futebol society para associados. Participe.
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014

Três prêmios de R$ 5 mil para melhores trabalhos apresentados na 20ª

Semana. Está aberta a chamada de trabalhos técnicos; prazo vence em 

18 de maio

Está aberta a chamada de trabalhos técnicos para serem apresentados durante a 20ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária da AEAMESP, a ser realizada de 9 a 12 de setembro de 2014 no Centro 

de Convenções Frei Caneca em São Paulo. Crescimento, Equilíbrio e Desenvolvimento. Neste 

ano, a programação da 20ª Semana será estruturada em torno do trinômio Crescimento, Equilíbrio e 

Desenvolvimento, defendendo os sistemas metroferroviários, em conjunto com o planejamento 

integrado entre transporte e uso do solo como a solução mais adequada para romper a crise de mobilidade nas 

cidades brasileiras. 

PREMIO TECNOLOGIA 

E DESENVOLVIMENTO 

METROFERROVIÁRIOS

Na comemoração dos vinte anos da Semana de Tecnologia Metroferroviária, a AEAMESP firmou parceria com a 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e com a Associação Nacional dos Transportadores de 

Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) para oferecer o Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários

aos melhores trabalhos técnicos apresentados no congresso. Atenção ao primeiro prazo. O prazo da Etapa 1 –

Inscrição e entrega da 'síntese' do trabalho técnico se encerrará em 18 de maio de 2014.

TRÊS CATEGORIAS

Os trabalhos deverão ser inscritos em três categorias, cada uma das quais com um conjunto de subcategorias. 

São elas: Categoria 1 - Políticas públicas, planejamento urbano, mobilidade sustentável, planejamento e 

concepção de sistemas de transporte; Categoria 2 - Financiamento (funding) e gestão de empreendimentos de 

transporte, e Categoria 3 - Tecnologias de implantação, operação e manutenção de sistemas de transporte. 

Prêmio e destaques. Serão quinze agraciados com troféus e os três melhores artigos técnicos receberão um 

prêmio de cinco mil reais cada um. 

REGULAMENTO

Disponível no Portal da AEAMESP, o regulamento trata da inscrição dos trabalhos para apresentação na 20ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária e a participação facultativa no Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento 

Metroferroviários. São focalizados aspectos como habilitação, temas, prazos, diretrizes para formulação das 

sínteses, dos artigos técnicos e das apresentações em Power Point, bem como o formato de apresentação nas 

salas técnicas da 20ª Semana e presença nos anais do encontro. Sobre o Prêmio. O regulamento focaliza 

também os objetivos do prêmio, características da premiação, qualificação e participação, critérios de avaliação, 

divulgação dos resultados e cerimônia de premiação.

Acesse a página com outras informações, as fichas de inscrição dos trabalhos e o regulamento do Prêmio.
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PERDA

Morre Gerson Toller, defensor e estimulador da retomada de 

investimentos no setor metroferroviário

A AEAMESP lamenta o falecimento no domingo, 27 de abril de 2014, do jornalista, diretor da Revista 

Ferroviária, Gerson Toller Gomes, que vinha sendo nas últimas décadas um dos mais ativos 

defensores e estimuladores da retomada de investimentos em empreendimentos voltados para a 

recomposição da malha ferroviária brasileira de cargas e de passageiros e ampliação do transporte 

urbano sobre trilhos. Ele deixou viúva a jornalista Regina Perez, duas filhas, dois enteados e cinco 

netos. 

Toller sempre apoiou, incentivou e prestigiou a AEAMESP no desenvolvimento de suas atividades, em especial a 

Semana de Tecnologia Metroferroviária. E há alguns anos convidou nossa Associação a participar do Conselho 

Editorial da Revista Ferroviária, fundada em 1940 por seu pai, o jornalista Jorge de Moraes Gomes, a qual dirigia 

desde 1982. Ele também criou a Feira Negócios nos Trilhos, principal evento anual do setor ferroviário latino-

americano, vendido em 2012 para o grupo inglês UBM (United Business Media).

Com inteira justiça, o jornal O Globo, dedicou a Gerson Toller Gomes as seguintes palavras: “Referência no 

mercado ferroviário, Gerson Toller acompanhou e atravessou a crise e o sucateamento das ferrovias brasileiras até 

a sua quase extinção. Viu o renascimento do setor a partir do concessionamento das ferrovias de carga para 

operadores privados, a partir de 1986, e com a demanda crescente do transporte metropolitano sobre trilhos nas 

grandes cidades brasileiras”.
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SEMINÁRIO ESPECIALIZADO

Em 8 de maio, Instituto de Engenharia e ANTP promoverão seminário 

Modos Motorizados de Transporte Público, sobre 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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MANUTENÇÃO METROFERROVIÁRIA

Será de 7 a 9 de maio a 37ª Reunião do Grupo Permanente de Auto 

Ajuda (GPAA). Sínteses das 36 reuniões já realizadas estão disponíveis.

No período de 7 a 9 de maio de 2014, será realizada em dependências da Trensurb, em Porto Alegre a 

37ª Reunião do Grupo Permanente de Auto Ajuda na Área de Manutenção Metroferroviária (GPAA), que 

terá como objeto os temas Bilhetagem Automática, Telecomunicações, Sinalização e Controle, Centro de 

Controle Operacional. A AEAMESP é uma das organizações que apoiam o trabalho do GPAA. Sínteses 

disponíveis. Há no portal do GPAA uma área com as sínteses de 36 reuniões realizadas entre 2001 e 2013. 

Acione o link abaixo e confira.

Acesse arquivo com sínteses das reuniões anteriores
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RECUPERAÇÃO FERROVIÁRIA

Concluída recuperação da parte externa da estação Expedicionária, da 

Estrada de Ferro Campos do Jordão

O diretor presidente da Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFC), Ayrton Camargo e Silva, 

informa que foi recentemente concluída a recuperação de toda a parte externa, plataforma, 

sanitários e telhados da estação Expedicionária daquela ferrovia, localizada no distrito de 

Bonsucesso, em Pindamonhangaba. Aspectos. Foi refeita toda a alvenaria externa do edifício da 

estação, trocados todos os condutores pluviais, reformados os toaletes bem como refeita a 

plataforma, que se encontrava afundada em diversos trechos, e removidas as ligações elétricas e hidráulicas 

improvisadas. Melhorar o serviço "A recuperação de mais essa estação insere-se na preocupação de oferecer 

aos usuários do Trem de Subúrbio um serviço de melhor qualidade, em sintonia com a criação de quatro novos 

horários, conectando Pindamonhangaba à estação Expedicionária", disse o dirigente.
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ESPORTE - i

Na quarta-feira da próxima semana, 7 de maio, acontecerá a terceira 

etapa do 13º Desfio de Kart entre Amigos da AEAMESP

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. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

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.
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ESPORTE - II

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

de futebol society para associados. Participe.

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

quadra localizada da Rua Xavier de Almeida, 1.312, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. 

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

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