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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - I

Por sugestão da Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos 
(Alamys), 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária terá painel internacional

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - II

Junto com a 21ª Semana, acontecerá a segunda edição do Prêmio Tecnologia 
e Desenvolvimento Metroferroviários 2015 – CBTU/ANPTrilhos

SETOR METROFERROVIÁRIO

Personalidades do setor metroferroviário receberam a Ordem do Mérito do 
Transporte – Medalha JK, outorgada pela CNT

NA IMPRENSA

Revista Engenharia traz artigo de opinião de Peter Alouche e crônica de Nestor 
Tupinambá 

ESPORTE

Segunda etapa do 14º Desafio de Kart, em 8 de abril, será disputada no 
Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos

EVENTO INTERNACIONAL - I

Estão disponíveis informações sobre a 20ª Reunião dos Comitês Técnicos da 
Alamys

EVENTO INTERNACIONAL - II

VDI-Brasil anuncia a realização, em maio, do V Simpósio Internacional 'A 
Produção Inteligente'

EVENTO INTERNACIONAL - III

Programa Executivo de Gestão da Qualidade do Dr.Kano, a ser realizado de 20 
a 27 maio 2015 em Tóquio. A documentação de inscrição deve chegar ao 
Japão até 3 de abril.
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - I

Por sugestão da Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos 

(Alamys), 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária terá painel 

internacional

A direção da Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys) declarou apoio à 21ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária e à METROFERR EXPO 2015, eventos que a AEAMESP 

realizará no período de 8 a 11 de setembro de 2015, no Centro de Convenções Frei Caneca, em 

São Paulo. Painel internacional. A Alamys também sugeriu que da programação da 21ª Semana 

de Tecnologia Metroferroviáriaconste um painel internacional, com a participação de representantes 

de sistemas metroferroviários da América Latina e Península Ibérica; a sugestão foi aceita e as duas entidades já 

começaram a trabalhar para concretizá-la.
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - II

Junto com a 21ª Semana, acontecerá a segunda edição do Prêmio 

Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 2015 –

CBTU/ANPTrilhos

O presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, informou que junto com a 21ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária e da METROFERR EXPO 2015, será realizada a segunda edição do 

Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários , de âmbito nacional – uma iniciativa da 

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

Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), com o apoio da AEAMESP. Objetivo. O Prêmio foi criado e 

realizado com êxito em 2014; o objetivo é incentivar a produção técnica do setor metroferroviário e o intercâmbio 

tecnológico entre os profissionais do setor de metrôs e ferrovias, divulgando e dando reconhecimento à produção 

técnica e acadêmica desses profissionais, contribuindo para o aprimoramento do transporte de passageiros sobre 

trilhos no Brasil. Outras informações, em breve. Outras informações a respeito do Prêmio Tecnologia e 

Desenvolvimento Metroferroviários 2015 serão divulgadas oportunamente.

Veja como foi a solenidade final do Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 2014
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Personalidades do setor metroferroviário receberam a Ordem do Mérito 

do Transporte – Medalha JK, outorgada pela CNT

No dia 11 de março de 2015, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) promoveu, em Brasília, 

a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito do Transporte – Medalha JK Setor metroferroviário.

Entre outras personalidades, foram agraciados os engenheiros representantes do setor 

metroferroviário Conrado Grava de Souza, do Metrô-SP, e Vicente Abate, presidente da Associação 

Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER). Houve ainda a outorga da comenda post mortem ao 

jornalista Gerson Toller, falecido em 2014; por vários anos ele comandou a Revista Ferroviária; foi organizador da 

feira Negócios Nos trilhos e criador do Prêmio Ferroviário do Ano. Presença da AEAMESP. O presidente da 

AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, presenciou a solenidade.
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NA IMPRENSA

Revista Engenharia traz artigo de opinião de Peter Alouche e crônica de 

Nestor Tupinambá 

Recém-lançada, a edição número 624 da Revista Engenharia, órgão do Instituto de Engenharia de São 

Paulo, traz artigo de opinião de Peter Alouche, intitulado É lícito pensar na concessão da operação do 

Metrô de São Paulo? e uma crônica assinada por Nestor Tupinambá, com o título Quem não se 

comunica não se aproxima das pessoas. 
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ESPORTE

Segunda etapa do 14º Desafio de Kart, em 8 de abril, será disputada no 

Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos

A segunda etapa do 14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, na quarta-feira, 8 de abril de 

2015, será disputada no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos "A prova terá uma 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", disse o diretor adjunto de Transportes da AEAMESP, 

Valter Belapetravicius, acrescentando que a largada será às 21 horas e que os pilotos devem 

chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. Endereço. O Kartódromo Ayrton Senna está 

localizado na Avenida Jacinto Júlio s/n, Portão 09, São Paulo//SP, telefone (11) 4702-5055. Informações e 

confirmação. Os pilotos devem confirmar a participação com o diretor adjunto Valter Belapetravicius, pelo telefone 

(11)5904-7748 ou celular (11) 98266-1541. 

RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA 

Este foi o resultado da primeira etapa do 14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, disputada no dia 11 de 

março de 2015, no Kartódromo Internacional Granja Viana, em São Paulo: 1º) Henrique Erbolato; 2º) Carlos Raul; 

3º) Zizo; 4º) Luciano; 5º) Leonardo 5; 6º) Valter; 7º) Sergio e 8º) Cléber.

Início

.

EVENTO INTERNACIONAL - I

Estão disponíveis informações sobre a 20ª Reunião dos Comitês 

Técnicos da Alamys

Estão disponíveis no portal da Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys) 

informações sobre a 20ª Reunião dos Comitês Técnicos da Alamys, programada para o período 

de 5 a 8 de julho de 2015 em Medellín, Colômbia, e que tem como tema geral Financiamento e 

gestão de megaprojetos de metrô.

Veja as informações sobre o encontro
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EVENTO INTERNACIONAL - II

VDI-Brasil anuncia a realização, em maio, do V Simpósio Internacional 

'A Produção Inteligente'

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

promoverá no mês de maio, em diferentes datas e locais o V Simpósio Internacional de Excelência 

em Produção com o tema A Produção Inteligente. Palestrantes e público-alvo. Os organizadores 

informam que o evento contará com palestrantes da Alemanha e do Brasil e terá como público-alvo 

empresários de indústrias nacionais e multinacionais, presidentes, diretores, engenheiros, 

estudantes e demais interessados no mundo tecnológico. 

DATAS 

20 de maio de 2015. São Paulo. 21 de maio de 2015. Joinville. 22 de maio de 2015. Almoço executivo com 

palestra em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (Abimaq), em São Paulo. 25 de maio 

de 2015. .Curitiba.

Veja outras informações sobre este assunto
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EVENTO INTERNACIONAL - III

Programa Executivo de Gestão da Qualidade do Dr.Kano, a ser realizado 

de 20 a 27 maio 2015 em Tóquio. A documentação de inscrição deve 

chegar ao Japão até 3 de abril.

A organização The Overseas Human Resources and Industry Development Association - HIDA) e 

a Associação Hida AOTS do Brasil promovem o Programa Executivo de Gestão da Qualidade do 

Dr. Kano, a ser realizado de 20 a 27 maio 2015 no Tokyo Kenshu Center (Centro de 

Treinamento), na capital japonesa. Inscrições. . A documentação de inscrição tem prazo até 3 de 

abril para chegar ao Japão (veja anexos). Objetivos. Os organizadores informam os objetivos do programa: 1) 

Mudar a cabeça de executivos que estão tentando fazer uso do TQM (Company-Group-Wide Total Quality 

Management) em sua Empresa/Organização para: 2) Implementar uma estratégia de gestão que incorpore 

melhorias consistentes na qualidade dos produtos e dos serviços, resultando em crescimento corporativo 

sustentável e clientes fidelizados. Público-alvo. O programa se destina a 'top manngers' e executivos que estejam 

trabalhando na implementação do TQM ou, que tenham a intenção de implementar o TQM na 

empresa/organização, independentemente da nacionalidade (tanto da empresa quanto do candidato). 

Veja outras informações sobre o programa

Veja o cartaz, com dados complementares em inglês.

Acesse a ficha de inscrição
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