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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - I

Comissão se reunirá nesta terça, 24 de junho, para definir temas da 
conferência inaugural e dos painéis da 20ª Semana de Tecnologia 

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - II

Hotsite traz informações atualizadas sobre a organização da 20ª Semana e da 
Metroferr 2014

SISTEMA CONFEA-CREA

Escrevendo o código 930 no campo 31, profissionais e empresas destinam à 
AEAMESP os recursos referentes a ARTs. 

ESPORTE

Sem atividades programadas para julho, pilotos retornarão à pista somente 
em agosto para nova prova do 13º Desafio de Kart 

SETOR METROFERROVIÁRIO

Estrada de Ferro Campos de Jordão reativa a estação Abernéssia para 
embarque e desembarque de passageiros dos bondes turísticos

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

CNTU divulga moção de apoio ao médico neurocientista Miguel Nicolelis por 
projeto de exoesqueleto robótico para paraplégicos

EVENTOS TÉCNICOS

De 30 de julho a 1º de agosto, acontecerão em São Paulo o Encontro Técnico 
da Aesabesp e a Feira Nacional do Saneamento e Meio Ambiente 
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - I

Comissão se reunirá nesta terça, 24 de junho, para definir temas da 

conferência inaugural e dos painéis da 20ª Semana de Tecnologia 

A comissão encarregada se reunirá nesta terça-feira, 24 de junho, para definir temas da conferência 

inaugural e dos painéis da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, a ser realizada de 9 a 12 de 

setembro de 2014, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, junto com a exposição de 

produtos e serviços Metroferr 2014. 

Temas sob avaliação. Os temas que estão sendo avaliados são os seguintes: a) O cenário macroeconômico e o 

setor sobre trilhos; b) Financiamento e investimento em infraestrutura; c) Integração e racionalização para 

eficiência e melhoria do transporte público; d) Desafios da operação de sistemas metroferroviário em um cenário 

de demanda elevada; e) Monotrilho e VLT, contribuindo para a mobilidade urbana no Brasil; f) Capacitação 

profissional para prover mobilidade: estamos preparados?; g) h) Mercado imobiliário, financiando os sistemas de 

transporte. i) Projetos de ampliação e modernização de transporte sobre trilhos em curso no Brasil; j) Trens 

regionais na macrometrópole paulista, uma necessidade e oportunidade para o mercado imobiliário; k) 

Desequilíbrio urbano e impactos nos sistemas de transporte e na qualidade de vida; l) Geração descentralizada de 

energia nos sistemas de metrô; m) Gerenciamento da demanda no transporte. A programação oficial, com o 

escopo de cada painel, será divulgada oportunamente.

Crescimento, Equilíbrio e Desenvolvimento. Neste ano, a programação da 20ª Semana está sendo 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.

Início
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - II

Hotsite traz informações atualizadas sobre a organização da 20ª

Semana e da Metroferr 2014

Está no ar o hotsite da 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, juntamente 

com a exposição de produtos e serviços Metroferr 2014. Para acessar o hotsite, acione o link ao final 

desta notícia.

O hotsite traz sempre informações atualizadas sobre a organização da 20ª Semana, incluindo os painéis de 

debate, a apresentação de trabalhos técnicos e a divulgação de material de imprensa. 

Metroferr 2014 e a rodada de negócios. Uma página do hotsite cobre exclusivamente a Metroferr 2014, com 

detalhes sobre como as empresas e entidades poderão adquirir espaços na área de exposição ou participar como 

patrocinadores, a planta do recinto de exposições e o manual do expositor. A página  oferece também informações 

sobre a rodada de negócios à qual apenas  expositores e patrocinadores do evento terão acesso.  

EMPRESA COMERCIALIZADORA

A CKZ Eventos está encarregada de comercializar a 20ª Semana e a Metroferr 2014. Contatos com David 

Niegeski. Para conhecer as opções de patrocínio e exposição 20ª Semana, basta entrar em contato com David 

Niegeski, gerente de Contas da CKZ Eventos, pelo e-mail: david@ckzeventos.com.br ou pelos telefones (21) 9737-

7492 ou (21) 2249-9550.

Acesse o hotsite da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da Metroferr 2014
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SISTEMA CONFEA-CREA

Escrevendo o código 930 no campo 31, profissionais e empresas 

destinam à AEAMESP os recursos referentes a ARTs. 

Ao preencher uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), as empresas e os profissionais 

poderão destinar 16% do valor considerado no documento à AEAMESP, bastando que assinale no 

campo 31 o número da Associação, que é 930. Quando o campo 31 não é preenchido, a 

contribuição deixa de ser feita. Esses recursos passarão a ajudar a AEAMESP a financiar suas 

atividades.
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ESPORTE

Sem atividades programadas para julho, pilotos retornarão à pista 

somente em agosto para nova prova do 13º Desafio de Kart 

O 13º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP chegou à sua metade com quatro etapas já 

realizadas. Sem atividades programadas para o mês julho, os pilotos retornarão à pista somente 

em agosto para nova prova. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

José Donizete (Zizo) continua na liderança da classificação geral do 13º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP. Os primeiros colocados. Eis as primeiras oito posições da competição: 1º) José Donizete (Zizo), 110 

pontos; 2º) Henrique Erbolato, 85; 3º) Luciano Conceição, 83; 4º) Valter Belapetravicius, 83; 5º) Carlos Raul, 83; 

6º) Leonardo Silva, 81 ; 7º) Marcio Cristiano 79; 8º) Sergio D´Agostinho, 53.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Estrada de Ferro Campos de Jordão reativa a estação Abernéssia para 

embarque e desembarque de passageiros dos bondes turísticos

Fora de operação por décadas, a estação de Abernéssia, da Estrada de Ferro Campos do Jordão 

(EFCJ), foi reativada no dia 13 de junho de 2014 como ponto de embarque e desembarque de 

passageiros dos bondes turísticos, segundo informou op diretor-presidente da companhia, Ayrton 

Camargo e Silva.   

"Para isso, foi lá instalado o sistema informatizado de venda de passagens, que possibilita a compra de bilhetes 

para a estação Emilio Ribas, em Capivari, e para o Portal de entrada da cidade", disse o dirigente, acrescentando: 

"Além de estimular a vinda de turistas de Capivari para Abernéssia, a bilheteria dessa estação ajuda a 

descongestionar a venda de passagens na estação de Emilio Ribas, a mais movimentada da rede".

Camargo e Silva concluiu, assinalando que essa ação se soma a diversas outras empreendidas pela atual 

administração da Estrada de Ferro Campos de Jordão de recuperação, reativação e expansão de serviços, 

instalações prediais, frota, via permanente, visando fortalecer e modernizar a ferrovia no ano de seu centenário.
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DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

CNTU divulga moção de apoio ao médico neurocientista Miguel Nicolelis 

por projeto de exoesqueleto robótico para paraplégicos

A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais  Universitários Regulamentados (CNTU), 

divulgou moção de apoio ao médico neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis pelo projeto do 

exoesqueleto robótico que permite a movimentação de pessoas paraplégicas. 

O TEXTO DA MOÇÃO

A CNTU – Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados que 
representa 5 federações, 101 sindicatos de engenheiros, médicos, odontologistas, farmacêuticos, 
nutricionistas e economistas de uma base de cerca de 2 milhões de profissionais, aprovou uma 
Moção de apoio e parabenização ao médico neurocientista brasileiro Dr. Miguel Nicolelis e a sua 
equipe pela iniciativa, inovação e protagonismo inéditos do Projeto Andar de Novo. 

Esse projeto que levou um paraplégico voluntário, vestido com um exoesqueleto robótico (Exo BRA 
Santos Dumont 1) a andar e dar o pontapé inicial na bola do jogo inaugural da Copa do Mundo, no 
Itaquerão, em São Paulo, reveste-se de significado profundo para a comunidade científica e 
tecnológica brasileira e para nosso desenvolvimento.

O Projeto Andar de Novo, síntese dinâmica de saberes da medicina, engenharia, psicologia, 
fisioterapia, enfermagem, automação, eletrônica, mecânica, mecatrônica, robótica, neurociência 
entre outros, abre um caminho novo para a inclusão de milhões de pessoas deficientes no país e no 
mundo. A Copa de Futebol, um dos maiores eventos de cultura da paz, transforma-se também, de 
forma inédita, no palco da ciência, tecnologia e inovação. 

Desenvolvida pela equipe de profissionais liderada pelo Dr. Miguel Nicolelis e apoiada por centros de 
pesquisas nacionais e internacionais, este projeto é um instrumento e exemplo poderoso para a 
integração de saberes, pessoas, povos e nações. Assistida por mais de um bilhão de habitantes pelo 
mundo, esta demonstração pública de ousadia, vigor, força do conhecimento e da pesquisa, tem 
para o Brasil e para seus profissionais um significado simbólico especial. Estimula os poderes 
públicos e a sociedade a apostar no caminho da conquista de mais recursos, gestão democrática 
para a educação, saúde, ciência, tecnologia, inovação e na qualificação de milhões de pessoas como 
saída para o progresso social e o aumento da qualidade de vida da população. 

A CNTU vê neste Projeto Andar de Novo um exemplo singular da força e da solução criativa, que 
emana da integração dos saberes de diversas profissões. A CNTU acompanha este projeto e o apoia 
nos seus desdobramentos. O sucesso da equipe do colega Nicolelis é o sucesso da batalha pelo 
desenvolvimento com democracia num Brasil da diversidade, inclusão e solidariedade. 

São Paulo, 12 de junho de 2014. Oito anos a caminho do Bicentenário da Independência.
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EVENTOS TÉCNICOS

De 30 de julho a 1º de agosto, acontecerão em São Paulo o Encontro 

Técnico da Aesabesp e a Feira Nacional do Saneamento e Meio Ambiente 

No período de 30 de julho a 1º de agosto de 2014, acontecerão no Pavilhão Azul do Expo Center 

Norte, localizado na Rua José Bernardo Pinto, 333, em São Paulo, o 25º Encontro Aesabesp e da 

XXV Feira Nacional do Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), eventos promovidos pela 

Associação dos Engenheiros da Sabesp (Aesabesp).

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