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Agradecimento aos que inscreveram trabalhos para a 20ª Semana e para o 
Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários (AEAMESP, CBTU, 
ANPTrilhos)

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - II

Veja no hotsite informações atualizadas sobre a organização da 20ª Semana e 
da Metroferr 2014

AEAMESP TECNOLOGIA

Em 15 de julho, AEAMESP Tecnologia terá palestra de Fábio Siqueira Netto 
sobre desafios na implantação de CBTC

BOLÃO AEAMESP DA COPA 2014

Com 56 jogos já disputados até as oitavas de final, Marcelo Moita vai liderando 
o Bolão AEAMESP da Copa 2014. 

FUTEBOL SOCIETY AEAMESP

A Copa de 2014 está chegando ao fim mas a bola continuará rolando todas as 
terças, entre 18h e 20h20, no Futebol Society da AEAMESP.

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de julho

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

Agradecimento aos que inscreveram trabalhos para a 20ª Semana e 

para o Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 

(AEAMESP, CBTU, ANPTrilhos)

A coordenação da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária divulgou texto de agradecimento a 

todos os profissionais e empresas que submeteram trabalhos técnicos para apresentação no 

encontro, incluindo os que concorrerão ao Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 

(AEAMESP, CBTU, ANPTrilhos).O texto também explica o processo de seleção dos trabalhos. 

A relação dos trabalhos selecionados foi divulgada em 24 de junho de 2014 e pode ser vista por meio de link ao 

final desta notícia. A 20ª Semana de Tecnologia, organizada pela AEAMESP, acontecerá no período de 9 a 12 de 

setembro de 2014, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à exposição de produtos 

e serviços Metroferr 2014. A seguir, a íntegra do comunicado:

A AEAMESP agradece aos profissionais e às empresas que muito contribuíram empenhando-se na elaboração e 

inscrição de trabalhos técnicos para a 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária.

O conteúdo técnico consistente e a experiência demonstrada nas sínteses apresentadas superaram as 

expectativas, pelos temas e assuntos abordados. Isto transformou o trabalho da equipe técnica selecionadora em 

um desafio vencido com muito empenho.

A AEAMESP agradece, mais uma vez, a estes profissionais que sempre engrandecem e contribuem para o 

sucesso deste evento e espera que esta parceria continue para que possamos enfrentar juntos os novos desafios.

SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO

A escolha das sínteses selecionadas foi feita por uma comissão de avaliação composta por quinze profissionais de 

diversas áreas. Dos avaliadores originalmente convidados, um declinou da sua participação, de tal forma que os 

resultados finais representam a escolha de catorze profissionais, todos associados da AEAMESP.

Cada avaliador atribuiu uma nota de 1 a 5 para cinco critérios previamente estabelecidos que, somados, 

totalizavam a nota de cada trabalho conforme a análise de cada um dos avaliadores. A nota final de cada trabalho 

é a média das catorze avaliações.

Importante ressaltar que as avaliações foram feitas de forma incógnita, ou seja, os avaliadores não sabiam quem 

eram os autores nem as categorias a que concorriam os trabalhos.

Estabelecida uma nota mínima de corte, verificou-se um empate entre os últimos trabalhos, levando a comissão 

avaliadora a optar por selecionar um total de 44 trabalhos, de forma a contemplar todos os empatados na última 

colocação.

Todos os trabalhos selecionados estão aptos a participar das Etapas 2 e 3 e serão publicados nos anais do 

congresso. Nos termos do regulamento, a Comissão Organizadora da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 

divulgará oportunamente o calendário de apresentações em salas técnicas.
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - II

Veja no hotsite 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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AEAMESP TECNOLOGIA

Em 15 de julho, AEAMESP Tecnologia terá palestra de Fábio Siqueira 

Netto sobre desafios na implantação de CBTC

Em 15 de julho de 2014, terça-feira, das 15h às 17h, será realizado no Edifício Metro I (Rua 

Augusta, 1626, Auditório G2, em São Paulo-SP) o encontro AEAMESP Tecnologia, com palestra de 

Fábio Siqueira Netto sobre o tema Os desafios da implementação do CBTC. Inovações com 

CBTC. A sessão terá como foco as inovações com CBTC e os desafios para implementação desse 

tipo de sistemas em linhas que já estejam em operação. Informações. Para outras informações, entrar em contato 

com o setor de Eventos da AEAMESP, pelo endereço eventos@aeamesp.org.br ou pelo telefone (11)3284-0041.
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BOLÃO AEAMESP DA COPA 2014

Com 56 jogos já disputados até as oitavas de final, Marcelo Moita vai 

liderando o Bolão AEAMESP da Copa 2014. 

Concluída em 1º de julho a etapa de oitavas de final, com 56 partidas já realizadas e restando 

apenas mais oito jogos a serem disputados, o Bolão AEAMESP da Copa 2014 chega à etapa 

decisiva com a liderança de Marcelo Moita, com 212 pontos. Em segundo lugar está Tiago João de 

Souza, com 208 pontos. O terceiro posto vem sendo ocupado por Leandro Xavier de Paiva Borges, 

com 203 pontos; Pedro Machado também tem 203 pontos, mas fica em quarto lugar pelos critérios de 

desempate. Prêmios: TV 40 polegadas e 'tablets'. Os três primeiros colocados na pontuação geral do Bolão 

AEAMESP da Copa 2014receberão prêmios. O primeiro colocado receberá uma TV de 40 polegadas; o segundo e 

o terceiro colocados receberão, cada um, um 'tablet'. Os prêmio serão entregues na Reunião do Conselho 

Deliberativo da AEAMESP, em 28 julho de 2014.

Veja o ranking completo do Bolão AEAMESP da Copa 2014
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FUTEBOL SOCIETY AEAMESP

A Copa de 2014 está chegando ao fim mas a bola continuará rolando 

todas as terças, entre 18h e 20h20, no Futebol Society da AEAMESP.

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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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de julho

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em julho. 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 os aniversariantes deste mês
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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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