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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - I

Prorrogadas até 30 de agosto as inscrições com descontos promocionais 

para a 20ª Semana de Tecnologia

Foram prorrogadas até 30 de agosto de 2014 as inscrições com descontos promocionais 

significativos 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. 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. 

Acione este link para conhecer as condições de inscrição
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - II

Divulgados nomes de conferencistas e coordenadores de painéis da 20ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária.

Foram divulgados os nomes dos palestrantes convidados para os painéis da 20ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária, que a AEAMESP promoverá 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. Três dias. Os painéis de debate serão desenvolvidos a partir do segundo dia, 10 de 

setembro, até a data final do encontro, 12 de setembro, tendo como tema geral o trinômio 

Crescimento, Equilíbrio e Desenvolvimento. 

10 DE SETEMBRO, QUARTA-FEIRA 

No segundo dia do encontro serão desenvolvidos os quatro primeiros painéis. Painel 1 - Gerenciamento da 

demanda no transporte , com coordenação de Laura Valente de Macedo, consultora, e palestras de Andréa Leal, 

consultora; Edmar Cioletti, do Banco Santander; Cláudia Ramirez, da organização Steer Davies Gleave, e Jilmar 

Tatto, secretário municipal de Transportes de São Paulo. 

Painel 2 - Planejamento urbano integrado ao de transporte e seus impactos na qualidade de vida e no 

mercado imobiliário, com coordenação de Ailton Brasiliense Pires, presidente da Associação Nacional de 

Transportes Públicos (ANTP), e participação do vereador paulistano Nabil Bonduki; Luiz Antonio Cortez Ferreira, 

diretor da AEAMESP, e Diana Motta, da Emplasa. 

Painel 3 - Desafios da operação de sistemas metroferroviários em um cenário de demanda elevada, com 

coordenação de Mário Fioratti Filho, do Metrô-SP, e participação de José Luiz Lavorente, da CPTM; João Gouveia 

Ferrão, da Supervia, e Joubert Fortes Flores, do Metrô Rio. 

Painel 4 - Capacitação profissional para prover mobilidade: estamos preparados?, com coordenação de 

Carla Weisz, da Unimetro, e participação da professora doutora Tania Casado , consultora; Gustavo Gardini , da 

DB Mobility Networks Logistics, e professor José Roberto Cardoso , da Universidade de São Paulo. 

11 DE SETEMBRO, 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, com coordenação 

de Guilherme Ary Plonski , da USP, e exposições de Marco Antonio Buoncompagno, do Metrô-SP, e da consultora 

Margareth F. Santos Carneiro. 

Painel 6 - Trens regionais na Macrometrópole Paulista, uma necessidade e oportunidade de reorganização 

territorial, com coordenação de Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, presidente da CPTM, e exposições de 

Thierry Besse, do Governo do Estado de São Paulo; Renato Viegas , da Emplasa, e Raúl Coleto Sierra, consultor. 

Painel 7 - Integração e racionalização para eficiência e melhoria do transporte público, que terá como 

expositores Ana Odila de Paiva Souza, da SPTrans,; Alberto Epifani , do Metrô-SP e o economista Raul Velloso. 

Painel 8 - Monotrilho e VLT, contribuindo para a mobilidade urbana no Brasil reunirá o coordenador Silvestre 

Eduardo Rocha Ribeiro, da CPTM; e os expositores Cláudio Andrade, do Consórcio VLT Carioca; e Joaquim Lopes 

da Silva Júnior, da EMTU; Paulo Sérgio Amalfi Meca, do Metrô-SP, e Halan Lemos Moreira, da Associação 

Brasileiras de Monotrilhos (Abramon). 

12 DE SETEMBRO, SEXTA-FEIRA 

No último dia do encontro, serão desenvolvidos três painéis. Painel 9 - Geração descentralizada de energia nos 

sistemas metroferroviário, com participação dos palestrantes David Turbuk, do Metrô-SP, e Antônio Roberto 

Donadon - CPFL Piratininga. 

Painel 10 - Financiamento e investimento em infraestrutura, com a coordenação de Fausto Morey, da 

Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, e exposições de Márcio Giannico, do Banco do 

Brasil; Ricardo Von Glehn, do Move São Paulo; Hugo Gonçalves Vieira Assunção, da Odebrecht Transport, e 

Guilherme Lacerda, do BNDES. 

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

o coordenador Conrado Grava, do Metrô-SP; Marcos Tadeu Penalva Monteiro, do consórcio Move São Paulo, e 

representantes do Metrô de Salvador e do Metrô de Curitiba.

Veja a grade com a programação completa da 20ª Semana de Tecnologia
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - III

GPAA se reunirá de 9 a 11 de setembro em São Paulo, no ambiente da 

20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

No período de 9 a 11 de setembro de 2014, será realizada em São Paulo - no Centro de Convenções 

Frei Caneca, no ambiente da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, e também em dependências 

do Pátio Jabaquara do Metrô-SP, a 38ª Reunião do Grupo Permanente de Auto Ajuda na Área de 

Manutenção Metroferroviária (GPAA), que terá como objeto os temas Material Rodante, Via Permanente 

e Oficinas de Manutenção. 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 37 reuniões realizadas entre 2001 e 2013. 

Acione o link abaixo e confira

Veja a programação

Acesse as sínteses das reuniões técnicas já realizadas
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EXPANSÃO

Governo paulista e Consórcio ABC Integrado assinam contrato para a 

implantação e operação a Linha 18-Bronze, em monotrilho

O Governo do Estado de São Paulo anunciou para esta sexta-feira, 22 de agosto de 2014, às 10 

horas, a assinatura de contrato com o com o Consórcio ABC Integrado para a implantação e a 

operação dos 14,9 quilômetros da Linha 18-Bronze, em monotrilho, que vai interligar os municípios de 

São Paulo, São Caetano, Santo André e São Bernardo do Campo. Local. A cerimônia de assinatura 

será no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.- SP Previsão de demanda. Com uma 

previsão de demanda diária de 314 mil passageiros, o monotrilho da Linha 18-Bronze fará a ligação entre a 

estação Tamanduateí (integração com a Linha 2-Verde e Linha 10-Turquesa) e a estação Djalma Dutra, em São 

Bernardo do Campo. O sistema contará com 13 estações, 26 trens, um pátio de estacionamento e manutenção de 

trens, três terminais de integração intermodal e um estacionamento para três trens ao longo da linha.
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ALAMYS

A XXVIII Assembleia Geral da Associação Latino-Americana de Metrôs e 

Subterrâneos acontecerá de 7 a 10 de dezembro, no México.

As informações sobre a XXVIII Assembleia Geral da Associação Latino-Americana de Metrôs e 

Subterrâneos (Alamys) estão disponíveis no portal da entidade. Data e local O encontro 

acontecerá de 7 a 10 de dezembro de 2014 na Cidade do México. O anfitrião será o Metrô do 

México. Tema principal. Foi definido como tema Politicas Tarifarias e Meios de Pagamento. Os 

organizadores comentam que muitos sistemas de metrô enfrentam atualmente um dilema: ter, 

por um lado uma crescente demanda e por outro lado tarifas que não são suficientes para cobrir os custos 

necessários para melhorar a qualidade dos serviços. O objetivo da conferencia é mostrar soluções inovadoras que 

ajudem a resolver esta situação e ferramentas para aumentar a eficiência da arrecadação. Participação. A 

organização informa que o evento contará com a participação de gerentes dos principais operadores e autoridades 

responsáveis por metrôs e trilhos urbanos e suburbanos. Fornecedores tecnológicos. Também terão realce no 

encontro os membros fornecedores tecnológicos que, em duas sessões, terão a possibilidade de apresentar as 

suas experiências. Consultas. contatar ao Constantin Dellis, Chefe de Escritório da Secretaria Geral, pelo 

endereço eletrônico: constantin.dellis@alamys.org. 

Veja o programa preliminar do encontro
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SISTEMA CONFEA-CREA

Profissionais e empresas podem destinar à AEAMESP os recursos 

referentes a ARTs. Basta escrever o código 930 no campo 31.

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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AEAMESP

Solidariedade à família e aos colegas do engenheiro Paulo Rogério de 

Almeida, da CPTM, morto no último sábado, 16 de agosto

Com pesar, a AEAMESP registra a morte do engenheiro Paulo Rogério de Almeida, da Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ocorrida no último sábado, 16 de agosto de 2014. À 

família e aos colegas de Paulo Rogério, enviamos a solidariedade dos dirigentes e membros de 

nossa Associação.
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FUTEBOL SOCIETY AEAMESP

Participe às terças, entre 18h e 20h20, do futebol society da AEAMESP. 

Trata-se de uma verdadeira vitrine de talentos.

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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10º DESAFIO DE BOLICHE DA AEAMESP

Os três primeiros colocados do 10º Desafio de Boliche, em 27 de agosto, 

receberão troféus. As vagas são limitadas; faça já sua inscrição!

Haverá troféus para os três primeiros colocados do 10º Desafio de Boliche da AEAMESP, a ser 

realizado no dia 27 de agosto, a partir das 19h30 no Boliche Pista 10 – Central Plaza Shopping 

(próximo da praça de alimentação), localizado na Avenida Doutor Francisco Mesquita, 1000, na 

cidade de São Paulo. De metrô ou trem. O local é acessível pela Estação Tamanduateí do Metrô e 

CPTM. Estacionamento. O participante poderá utilizar o estacionamento do Central Shopping Plaza; 

até 2 (duas) horas de permanência, é grátis; a partir da terceira hora, haverá o custo de R$ 5,00. 

DISPUTA, COMES E BEBES E CUSTOS 

A disputa será realizada das 20h as 22h em cinco pistas para 30 pessoas (máximo de seis pessoas por pista), ao 

custo de R$ 10,00 para associados e dependentes e R$ 50,00 para não associados. Os sapatos especiais estão 

inclusos nesse preço. Três rodadas. Serão desenvolvidas três rodadas com soma das pontuações, valendo como 

critério de desempate as maiores pontuações nas rodadas anteriores. Custo do tempo excedente. Os 

participantes de cada pista que excederem o tempo de 2 (duas) horas, pagarão o custo do tempo excedente da 

respectiva pista; valor: R$ 73,80 por hora. Comes e bebes. O preço por pessoa inclui: mandioca, polenta frita, 

batata frita, refrigerante (300 ml) e água com ou sem gás. O chope será cobrado à parte com comandas individuais 

ao valor unitário de R$ 6,10. Pagamentos no local. Os pagamentos das inscrições serão feitos no local do evento. 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

Para informações e inscrições enviar e-mail para eventos@aeamesp.org.br ou 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 com a 

Claudia ou Gorete.
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