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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - I

Até 20 de agosto, antecipando as inscrições, associados da AEAMESP 

garantem participação gratuita na 20ª Semana

Estão abertas as inscrições para a 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e para Metroferr 

2014, eventos que a AEAMESP promoverá no período de 9 e 12 de setembro de 2014, no Centro de 

Convenções Frei Caneca em São Paulo. Descontos. As inscrições feitas até 20 de agosto de 2014 

terão descontos significativos. Gratuito para associados. Antecipando as inscrições, associados da 

AEAMESP poderão garantir participação gratuita na 20ª 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
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - II

Com foco no trinômio 'Crescimento, Equilíbrio e Desenvolvimento', 20ª

Semana de Tecnologia terá onze painéis de debate

O trinômio Crescimento, Equilíbrio e Desenvolvimento resume o tema geral da 20ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária, que a AEAMESP promoverá 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. 

De acordo com o programa, os painéis de debate serão desenvolvidos a partir do segundo dia, 10 de setembro, 

até a data final do encontro, 12 de setembro. 

Dia 10 de setembro, quarta-feira. No segundo dia do encontro serão desenvolvidos os quatro primeiros painéis: 

Painel 1 - Gerenciamento da demanda no transporte; Painel 2 - Planejamento urbano integrado ao de transporte e 

seus impactos na qualidade de vida e no mercado imobiliário; Painel 3 - Desafios da operação de sistemas 

metroferroviários em um cenário de demanda elevada, e o Painel 4 - Capacitação profissional para prover 

mobilidade: estamos preparados?

11 de setembro de 2014, quinta-feira. No terceiro dia da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária serão 

desenvolvidos outros quatro painéis: Painel 5 - A gestão como fator crítico de sucesso de grandes 

empreendimentos de infraestrutura; Painel 6 - Trens regionais na Macrometrópole Paulista, uma necessidade e 

oportunidade de reorganização territorial; Painel 7 - Integração e racionalização para eficiência e melhoria do 

transporte público, e Painel 8 - Monotrilho e VLT, contribuindo para a mobilidade urbana no Brasil. 

12 de setembro, sexta-feira. No último dia do encontro, serão desenvolvidos três painéis: Painel 9 - Geração 

descentralizada de energia nos sistemas metroferroviários; Painel 10 - Financiamento e investimento em 

infraestrutura, e Painel 11 - Projetos de ampliação e modernização de transporte sobre trilhos em curso no Brasil.

Acesse o hotsite da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da Metroferr 2014
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INTERNACIONAL

UITP manifesta solidariedade às famílias das vítimas do acidente em 

Moscou e ressalta a segurança dos sistemas de metrô

Após o descarrilamento de um trem de metrô em Moscou, na Rússia, ocorrido em 15 de julho de 

2014, a União Internacional de Transportes Públicos (UITP) manifestou condolências às famílias das 

vítimas e buscou tranquilizar as populações urbanas em geral e os usuários em particular a respeito 

da segurança de sistemas de metrô. 

APENAS QUATRO ACIDENTES EM 15 ANOS

A nota da UITP salienta: "Todos os dias, 148 sistemas de metrô em todo o mundo transportam com segurança 

mais de 150 milhões de passageiros em 540 linhas, que somam mais de 11.000 quilômetros e cerca de 9.000 

estações. Acidentes terríveis como aconteceu no metrô de Moscou são eventos extremamente raros; tendo em 

conta o nível de segurança de metrôs em todo o mundo, eles podem ser considerados o modo de transporte mais 

seguro".

A nota prossegue: "Nos últimos 15 anos, 56 pessoas perderam a vida em quatro acidentes em Valência, Roma, 

Washington e Tóquio. Isto faz para um registro de segurança de menos de quatro mortes por ano, em comparação 

com as 400 mil pessoas que perdem a vida em acidentes de carro em áreas urbanas a cada ano". 

Veja a íntegra do texto com a manifestação da UITP
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DESAFIO DE BOLICHE

Programado para o dia 27 de agosto o 10º Desafio de Boliche da 

AEAMESP

Anote em sua agenda e participe: será no dia 27 de agosto de 2014 o 10º Desafio de Boliche da 

AEAMESP. O encontro esportivo será desenvolvido a partir das 19h30 no Boliche Pista 12 - Central 

Plaza Shopping, localizado na Avenida Doutor Francisco Mesquita, 1000,na cidade de São Paulo. 

Informações e inscrições. Para informações e inscrições procurar o vice-presidente de Assuntos 

Associativos, Carlos Rossi, pelo celular (11)97100-2496; o diretor adjunto de Esportes, Valter 

Belapetravicius, pelo celular (11)98266-1541, ou a secretaria da AEAMESP, pelo telefone (11)3284-0041. 

Início

.

ESPORTE

Em 13 de agosto, a adrenalina voltará às pistas com a retomada do 13º

Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

Na próxima semana, haverá a retomada das provas do 13º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP, que já teve quatro etapas já realizadas. Os pilotos retornarão à pista no dia 13 de 

agosto de 2014, quarta-feira, às 21h30, no Kartódromo Granja Viana.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Depois de quatro etapas disputadas no primeiro semestres do ano, é a seguinte a classificação geral do 13º

Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP até a oitava posição: 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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NA IMPRENSA 

Revista Grandes Construções destaca que a ampliação do metrô até 

Santo Amaro resgata dívida histórica da cidade

No final do mês de julho, a revista Grandes Construções número 50 - Edição Especial, publicou a 

matéria Linha 5-Lilás no caminho do carro de boi, destacando que "a ampliação do metrô até Santo 

Amaro, que entra na fase final, resgata dívida histórica da cidade".

Veja a versão eletrônica da matéria diretamente no portal da revista
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EVENTO TÉCNICO

VDI-Brasil desenvolverá em 21 de agosto o curso Planejamento 

Estratégico para Engenheiros

Entidade parceria da AEAMESP, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI Brasil) 

promoverá no dia 21 de agosto de 2014, das 8h30 às 17h30, na Câmara de Comércio e Indústria 

Brasil-Alemanha, na Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, em São Paulo, o curso intitulado 

Planejamento Estratégico para Engenheiros, a cargo de Ricardo Alves, graduado e mestre em 

administração de empresas. Objetivo. Trata-se de curso é destinado a t odos os engenheiros que 

buscam, por meio de breve fundamentação teórica, colocar em prática princípios fundamentais do planejamento 

estratégico em suas atividades empresariais.

Veja outras informações sobre o curso e a respeito das condições de participação
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ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS E INSPEÇÃO

Uma sessão especial sobre o setor ferroviário no principal evento anual 

do setor de ensaios não destrutivos e inspeção, o ConaEnd & IEV

Será no dia 19 de agosto, das 10h às 12h20 a Sessão Especial Ferroviária, evento integrante da 

programação da trigésima segunda edição do Congresso Nacional de Ensaios Não Destrutivos e 

Inspeção (ConaEnd) que acontecerá de 18 a 21 de agosto de 2014, em São Paulo (SP), A 

Sessão Especial do Setor Ferroviário, discutirá as implicações e as oportunidades que o novo 

marco regulatório do setor traz aos serviços de ENDs (Ensaios Não Destrutivos) e Inspeção. 

PROGRAMAÇÃO

Inicialmente, será desenvolvida a mesa-redonda Implicações e oportunidades do novo marco regulatório do setor 

ferroviário para o Setor de Inspeção e Ensaios Não Destrutivos, com mediação de Antônio Aulicino (Abendi), e 

participação de Alexandre Porto (ANTT), Fábio Barbosa (EPL) e de representante da MRS. Palestras. Para a 

sequência do programa, estão previstas duas palestras. Uma delas focalizará o tema A importância dos END na 

Área Ferroviária, a cargo de Domingos Minicucci, da MWL Brasil Rodas Eixos Ltda. A outra palestra versará sobre 

Detecção de defeitos superficiais em trilhos e comutadores de vias ferroviárias por correntes parasitas, com 

exposição de Alejandro Spoerer (Polimeter).

PALESTRA INTERNACIONAL EM 20 DE AGOSTO

Para o dia 20 de agosto, no período das 15h40 às 16h, está prevista a Palestra do Tema Ferroviário na Sessão 

Internacional, com tradução simultânea, sobre o tema Wayside Tecnology a cargo de Robert Hudd (Beena Vision).
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Carta com propostas do setor aos presidenciáveis será o principal 

momento da VI Brasil nos Trilhos, dias 20 e 21 de agosto, em Brasília

Nos dias 20 e 21 de agosto de 2014, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, na capital federal, 

acontecerá o VII Brasil nos Trilhos, evento promovido conjuntamente pela Associação Nacional 

dos Transportadores de Passageiros por Trilhos (ANPTrilhos) e pela Associação Nacional dos 

Transportadores Ferroviários (ANTF). Seminários setorizados. A programação do primeiro dia, 

20 de agosto, prevê o desenvolvimento de seminários segmentados, cobrindo as seguintes áreas: Jurídico, 

Suprimentos, Segurança, Gente, Internacional e Mobilidade Urbana. Presidenciáveis. No segundo dia, serão 

desenvolvidos cinco painéis, focalizando a visão do governo sobre o setor, concessões, operação logística, o papel 

do BNDES para o segmento e perspectivas de investimentos. De todo modo, as sessões mais aguardadas se 

referem àquelas em que os principais candidatos à Presidência da República - a presidente Dilma Roussef e os ex-

governadores Aécio Neves e Eduardo Campos - farão apresentações sobre seus respectivos programas. Os 

candidatos receberão uma carta dos com propostas do setor.

Veja outras informações sobre os conteúdos do evento e condições de participação
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PARA VER

Fotos de estações dos metrôs de Estocolmo e de Praga feitas e 

disponibilizadas pelo arquiteto e fotógrafo Alexander Adragunov

Por meio de seu portal da Internet, o arquiteto e fotógrafo radicado na Suécia Alexander Adragunov 

oferece ao público a oportunidade de conhecer estações de metrô em Estocolmo, na capital sueca, e 

em Praga, na República Checa. O site também oferece outras fotografias do autor. Vale a pena 

conferir.

Acesse a página com as fotos das estações de metrô
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