
Número 298 - DE 25 DE JULHO A 2 DE AGOSTO DE 2015

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - I

Painéis debaterão mobilidade, uso do solo e desenvolvimento urbano, o papel 
dos governos e temas envolvendo o transporte ferroviário de cargas

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - II

Terminado o prazo, foram recebidos artigos e documentação de 44 trabalhos 
técnicos selecionados para a 21ª Semana e para o 2º Prêmio Tecnologia e 
Desenvolvimento Metroferroviários CBTU/ANPTrilhos.

Os 15 artigos técnicos finalistas do 2º Prêmio Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 
CBTU/ANPTrilhos terão seus títulos e autores conhecidos até o dia 21 de agosto.

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - III

SIMEFRE declara apoio institucional à realização da 21ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária e da METROFERR 2015

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - IV

Até 14 de agosto, antecipando as inscrições, associados da AEAMESP 
garantem participação gratuita na 21ª Semana

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - V

Já estão disponíveis para venda os convites para o Jantar Dançante de 
Comemoração dos 25 anos da AEAMESP e de encerramento da 21ª Semana

ESPORTE

No dia 19 de agosto, as emoções voltam à pista com a quinta etapa do 14º
Desafio de Kart entre Amigos AEAMESP

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Terminam em 24 de agosto as inscrições para o III Prêmio Brasil Alemanha de 
Inovação, iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de 
São Paulo (AHK-SP)

INSTITUTO DE ENGENHARIA - CICLO DE DEBATES

Instituto de Engenharia estrutura o ciclo de debates 'Pensar e Discutir do 
Futuro do Brasil', com sete sessões de 11 de agosto até dezembro

NA IMPRENSA

Matéria de O Globo mostra que trilhos dos antigos bondes ressurgem com as 
obras do VLT no Rio de Janeiro

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de agosto

.

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - I

Painéis debaterão mobilidade, uso do solo e desenvolvimento urbano, o 

papel dos governos e temas envolvendo o transporte ferroviário de 

cargas

De acordo com o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, os painéis da 21ª Semana 

de Tecnologia Metroferroviária – a serem desenvolvidos na quinta-feira, 10 de setembro de 2015 –

discutirão mobilidade urbana, uso do solo e desenvolvimento e o papel dos governos frente à 

mobilidade e transporte, e dois temas envolvendo o transporte ferroviário de cargas. . 

Mobilidade Urbana, uso do solo e desenvolvimento. O Painel 5, intitulado Mobilidade Urbana, uso do solo e 

desenvolvimento , abrirá os trabalhos do dia 10 de setembro de 2015. Nesse painel, estará em discussão o plano 

de mobilidade da cidade e a maturação do plano diretor no sentido de conectar o transporte e o uso do solo. Serão 

também debatidos os impactos do novo Plano Diretor do município de São Paulo, que apresenta o transporte 

público como elemento principal na reestruturação da cidade, e haverá a apresentação de um caso latino-

americano de sucesso na interação entre uso do solo e transporte. . 

Os governos e a mobilidade. Também na manhã de 10 de setembro, será desenvolvido o Painel 6, intitulado O 

papel dos governos na melhoria da mobilidade., que tem como objetivo discutir as ações dos governos para a 

concepção, implantação e operação de uma rede de transporte coletivo, que atenda as necessidades das cidades, 

integre o transporte individual e melhore a mobilidade urbana.

Interação entre transporte de cargas e de passageiros. No início da tarde do dia 10 de setembro será 

desenvolvido o Painel 7, intitulado A interação entre o transporte de cargas e passageiros como fator de 

dinamização do transporte ferroviário. A ideia para essa sessão é possibilitar a discussão dos desafios impostos 

pelo tráfego mútuo e interoperabilidade e, ainda, a otimização do uso dos ativos ferroviários. Haverá também a 

apresentação do case dos novos trens de passageiros propostos pela empresa Vale e um panorama dos trens 

intercidades.

Carga ferroviária em áreas metropolitanas. A última sessão do dia 10 de setembro terá o Painel 8, intitulado 

Transporte ferroviário de carga em áreas metropolitanas – o papel do ferroanel , que colocará em debate o papel 

da carga geral nas ferrovias e o Ferroanel como agente de integração no Estado de São Paulo. Nesta sessão, se 

buscará ainda discutir a reestruturação das ferrovias brasileiras, com apresentação de casos recentes.
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - II

Terminado o prazo, foram recebidos artigos e documentação de 44 

trabalhos técnicos selecionados para a 21ª Semana e para o 2º Prêmio 

Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários CBTU/ANPTrilhos.

Encerrado o prazo em 29 de julho de 2015, foram entregues os artigos e a documentação 

complementar correspondentes a 44 dos 47 trabalhos técnicos selecionados para a 21ª Semana 

de Tecnologia Metroferroviária e para o 2º Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento 

Metroferroviários CBTU/ANPTrilhos. Os 15 artigos técnicos finalistas do 2º Prêmio terão seus 

títulos e autores conhecidos até o dia 21 de agosto.

Solenidade de premiação será no dia 8 de setembro. A premiação dos vencedores 2º Prêmio Tecnologia e 

Desenvolvimento Metroferroviários CBTU/ANPTrilhos será na tarde de 8 de setembro de 2015, o primeiro dia da 

21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, evento que se estenderá até 11 de setembro, no Centro de 

Convenções Frei Caneca em São Paulo (SP). O tema geral do encontro é Avanço das Redes: Necessidade 

Urgente.
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - III

SIMEFRE declara apoio institucional à realização da 21ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária e da METROFERR 2015

Por meio de nota divulgada no final de julho, o Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e 

Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (SIMEFRE) – entidade que reúne empresas que atuam 

nos setores fabricantes de materiais, equipamentos e veículos metroferroviários, implementos 

rodoviários, carroçarias de ônibus, veículos de duas rodas, suas partes e peças – declarou apoio 

institucional à realização da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e METROFERR 2015 que 

serão realizadas no período de 8 a 11 de setembro de 2015, no Centro de Convenções Frei Caneca, na cidade de 

São Paulo .. 

O SIMEFRE destaca que desde 1995, quando foi realizada a primeira edição, a Semana de Tecnologia 

Metroferroviária, cresceu em sua abrangência e abordagem do setor, discutindo soluções técnicas e questões 

pertinentes a políticas de transportes de extrema importância. “As conclusões têm servido de rico subsídios, 

orientação e guia para o desenvolvimento da área de transporte público e urbano e bem aproveitadas no trabalho 

técnico do dia-a-dia das empresas operadoras e indústrias do ramo”, disse o diretor-executivo do sindicato, 

Fracisco Petrini.

Participação do SIMEFRE. O SIMEFRE programou para o evento a realização de algumas palestras e estará com 

estande em que mostrará aos visitantes o potencial da indústria metroferroviária no Brasil. “Nossa participação 

ratifica a grande parceria e respeito que temos pelos trabalhos da AEAMESP e pelo brilhantismo da Semana de 

Tecnologia, que consideramos de muita relevância para o nosso segmento, e que neste ano tem como tema: 

Avanço das Redes: necessidade urgente, reforçou Petrini.

A nota do SIMEFRE assinala ainda: "A Semana de Tecnologia Metroferroviária, além de aumentar a convergência 

do setor, serve de palco para a defesa dos direitos do cidadão e para mostrar o dever do Estado em proporcionar o 

transporte público com uma rede metroferroviária bem fundamentada, de qualidade para todos e tarifas 

acessíveis". 

Participação da METROFERR 2015. O SIMEFRE também destaca a METROFERR 2105. "Paralelamente ao 

congresso, é realizada uma das principais exposições metroferroviária da América Latina: a METROFERR EXPO 

2015 – Feira de Produtos e Serviços Metroferroviários, que reúne as empresas mais representativas do setor para 

uma apresentação do que há de mais moderno na área de transporte público, visando desenvolver integração e 

sinergia entre fornecedores, operadores e técnicos do setor metroferroviário". 

Para conhecer as oportunidades de patrocínio e participação de sua empresa no congresso e na METROFERR 

EXPO 2015, entre em contato com Cerne Eventos: cecilia.gregorio@cerneeventos.com.br.
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - IV

Até 14 de agosto, antecipando as inscrições, associados da AEAMESP 

garantem participação gratuita na 21ª Semana

Estão abertas as inscrições para a 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e para Metroferr 

2014, eventos que a AEAMESP promoverá no período de  8 e 11 de setembro de 2015, no Centro 

de Convenções Frei Caneca em São Paulo. Descontos. As inscrições feitas até 14 de agosto de 

2015 terão descontos significativos. Gratuito para associados. Antecipando as inscrições, 

associados da AEAMESP poderão garantir participação gratuita na 21ª Semana. Acione o link ao 

final desta notícia e conheça as condições e os prazos da promoção. 

Veja outras informações sobre condições e prazos e faça a sua inscrição
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - V

Já estão disponíveis para venda os convites para o Jantar Dançante de 

Comemoração dos 25 anos da AEAMESP e de encerramento da 21ª

Semana

Estão à venda convites para o Jantar Dançante de Comemoração dos 25 anos da AEAMESP e de 

encerramento da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. O evento será realizado no dia 11 de 

setembro de 2015, a partir de 21 horas, no Buffet Colonial, localizado na Avenida Indianópolis, 300, 

Moema, na cidade de São Paulo. . 

AQUISIÇÃO DOS CONVITES . 

Os convites podem ser adquiridos pelo telefone da AEAMESP, (11) 3284 0041. Valores. Associados pagarão 

R$170,00, e não associados, R$250,00.
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ESPORTE

No dia 19 de agosto, as emoções voltam à pista com a quinta etapa do 

14º Desafio de Kart entre Amigos AEAMESP

As emoções voltam à pista com a retomada do 14º Desafio de Kart entre Amigos AEAMESP. A 

quinta prova do certame está prevista para o dia 19 de agosto de 2015, quarta-feira,às 22 h, no 

Kartódromo Granja Viana. 

CLASSIFICACÃO 

Realizadas quatro etapas, a classificação do 14º Desafio de Kart entre Amigos AEAMESP é a seguinte: 1º) Zizo 

(102 pontos); 2º) Carlos Raul (92 pontos); 3º) Leonardo (88 pontos); 4º) Sérgio D'Agostinho (87 pontos); 5º) Márcio 

(85 pontos); 6º) Henrique Erbolato (77 pontos); 7º) Valter (71 pontos) e 8º) Cléber (71 pontos). 
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Terminam em 24 de agosto as inscrições para o III Prêmio Brasil 

Alemanha de Inovação, iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria 

Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK-SP)

Encerra-se no dia 24 de agosto de 2015 o prazo de inscrição para o III Prêmio Brasil-Alemanha 

de Inovação (PBAI), criado pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo 

(AHK-SP), por meio de seu Departamento de Inovação e Tecnologia (DIT), e que conta com 

apoio e patrocínio das empresas BASF, Bayer, Siemens e Volkswagen.

A iniciativa visa aumentar a visibilidade e a articulação de empresas inovadoras, fomentando 

negócios e parcerias. A ideia é identificar e reconhecer produtos e processos inovadores realizados por empresas 

brasileiras e alemãs instaladas no Brasil, além de catalisar oportunidades que promovam a relação Brasil-

Alemanha. 

Critérios e categorias. Os projetos serão avaliados pelo seu grau de inovação e por aspectos como ineditismo, 

impacto na empresa, na sociedade e no meio ambiente, assim como possíveis relações com empresas e 

instituições alemãs utilizadas para o seu desenvolvimento. Este ano, o prêmio conta, com duas categorias, 

descritas a seguir. 

A Categoria Desafio é destinada a empresas brasileiras ou alemãs instaladas no Brasil, que tenham desenvolvido 

projeto de inovação tecnológica, produto ou processo, voltado para geração e uso eficiente de energia. Nesta 

categoria, poderão se inscrever empresas de todos os portes. 

A Categoria Startups e PMEs está aberta a empresas brasileiras ou alemãs instaladas no Brasil, que tenham 

desenvolvido projeto de inovação tecnológica, produto ou processo, cujos resultados impactaram 

significativamente no negócio e/ou na sociedade. Nesta categoria, poderão se inscrever somente empresas com 

faturamento até R$ 60 Mi. Inscrições gratuitas. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 24 de agosto de 2015, 

por meio do site oficial da iniciativa www.inobrasilalemanha.com.br 

Acesse o portal do prêmio
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INSTITUTO DE ENGENHARIA - CICLO DE DEBATES

Instituto de Engenharia estrutura o ciclo de debates 'Pensar e Discutir 

do Futuro do Brasil', com sete sessões de 11 de agosto até dezembro

idade realizará no segundo semestre de 2015 um ciclo de palestras/reuniões intitulado Pensar e 

Discutir o Futuro do Brasil, com ênfase nas questões do setor de engenharia. 

Serão sete eventos às terças-feiras, entre 19h e 21h30, com inicio em 11 de agosto, sempre no Instituto 

de Engenharia, contemplando o temário e calendário publicado no folheto virtual disponível ao final 

desta matéria. 

Os eventos serão conduzidos pelo consultor em estratégias Jorge Hori, colaborador persistente do Instituto, 

compreendendo uma apresentação inicial de cerca de 30 minutos, seguindo de sessão de esclarecimentos e 

debates, por mais duas horas. 

Os associados da AEAMESP terão direito a um desconto de 20% sobre o valor da inscrição plena. 

Veja outras informações sobre esta iniciativa
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NA IMPRENSA

Matéria de O Globo mostra que trilhos dos antigos bondes ressurgem 

com as obras do VLT no Rio de Janeiro

A versão eletrônica do jornal O Globo publicou em 26 de julho de 2015 a matéria Antigas linhas 

são desenterradas no Centro durante obras para o VLT - Trilhos dos antigos bondes ressurgem 

com as obras, assinada pelos repórteres Rafael Galdo e Simone Candida. A matéria é 

apresentada junto com outros 'links' que complementam o assunto principal. O internauta que não 

é assinante do jornal tem um número limitado de acessos a matérias.

Veja a matéria
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de agosto

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em agosto. 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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