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 ELEIÇÃO AEAMESP 2010 

Comunicado orienta sobre o processo eleitoral na AEAMESP 

 
DEBATE ON LINE 

Na ANTP TV, AEAMESP participará de discussão projetos e planos de expansão 
metroferroviária no País. Será nesta quinta (28), às 16h.  

 
IMPRENSA - I 

Matérias destacam ampliação de serviços metroferroviários no Rio de Janeiro, 
Fortaleza e Porto Alegre  

 
IMPRENSA - II 

Duas informações sobre a expansão metroferroviária em São Paulo e o 
anúncio de um estudo sobre transportes 

 
16ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com cerca de 300 
apresentações em sete edições da Semana de Tecnologia 

 
PRÊMIO 

Apresentado na 15ª Semana Metroferroviária, trabalho de engenheiros do 
Metrô-SP é premiado no 25º Congresso da Abraman 

ELEIÇÃO AEAMESP 2010 

Comunicado orienta sobre o processo eleitoral na AEAMESP 

Comunicado emitido na segunda-feira, 25 de outubro de 2010, orienta os associados 
sobre os procedimentos para eleição a ser realizada entre os dias 8 e 12 de novembro 
próximo e que renovará a Diretoria e os Conselhos da Associação para o triênio 2011-
2013. 
 

VOTO PELA INTERNET 
 
O comunicado informa que será enviada correspondência a todos os associados contendo código, 
senha e as instruções para votação pela Internet, no período de 8 a 12 de novembro de 2010. E 
acrescenta que os associados que não conseguirem votar pela Internet poderão comparecer a sede 
da AEAMESP no dia 12 de novembro de 2010, das 14h as 18h, para votar em urna convencional.  

Acesse a versão on line do comunicado 

Veja outras informações sobre a Eleição AEAMESP 2010 na primeira página do Portal da AEAMESP 
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DEBATE ON LINE 

Na ANTP TV, AEAMESP participará de discussão projetos e planos de 

expansão metroferroviária no País. Será nesta quinta (28), às 16h.  

Representada por seu presidente, engenheiro José Geraldo Baião, a AEAMESP participará 
nesta quinta-feira, 28 de outubro de 2010, no horário das 16h às 18h, do programa Em 

Movimento, da ANTP TV, que discutirá o tema Transporte metroferroviário – projetos e 

planos de expansão. Como o setor esta se preparando e preparando as cidades 

brasileiras para os próximos anos. Convidados. Comandado pelo jornalista José Márcio 
Mendonça, o programa terá também a participação de Conrado Grava de Souza, diretor de 
Operações do Metrô-SP e vice-presidente da Divisão América Latina da União Internacional de 
Transportes Públicos (DAL/UITP); Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria 
Ferroviária (Abifer); Sérgio Henrique Passos Avelleda, diretor-presidente da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM); Plínio Assmann, diretor da Brain Engenharia e membro do Conselho 
Diretor da ANTP, e Peter Alouche, consultor do Grupo Trends. Programa gravado. 
Excepcionalmente, esta edição de Em Movimento será gravada, de modo que os espectadores não 
poderão encaminhar perguntas aos entrevistados.  

Acesse o ambiente virtual que permite acompanhar os programas da ANTP TV 
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IMPRENSA - I 

Matérias destacam ampliação de serviços metroferroviários no Rio de 

Janeiro, Fortaleza e Porto Alegre  

O noticiário via Internet destaca ampliação de serviços metroferroviários. Rio de 
Janeiro. Metrô do Rio inaugura estação na Cidade Nova em novembro – Cerca de 10 mil 
passageiros devem circular diariamente na estação. Concessionária investiu R$ 80 
milhões no projeto. (G1 – 21.10.2010). Fortaleza Metrofor com 85% da linha Sul 
prontos (Diário do Nordeste – 21.10.2010).Porto Alegre. Trensurb fará primeira viagem 
a Novo Hamburgo nesta terça-feira (26) – Conclusão de mais de 60% da obra entre os 

municípios de São Leopoldo e Novo Hamburgo (Zero Hora/PortoAlegre – 25.10.2010). Os links 
abaixo permitem acesso à fonte original da matéria. 

Matéria sobre o Metrô-Rio 

Matéria sobre o Metrofor 

Matéria sobre a Trensurb 
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IMPRENSA - II 

Duas informações sobre a expansão metroferroviária em São Paulo e o 

anúncio de um estudo sobre transportes 

Na Interfnet, a imprensa apresenta duas informações sobre a expansão metroferroviária 
em São Paulo e o anúncio de um estudo sobre transportes.Novo trem. Metrô entrega 
16o trem da Linha 2–Verde (Metrô-SP – 25.10.2010).Ampliação da Linha 5 - Lilás. 
Ampliação da linha 5 do Metrô de SP começa em 1 mês (Estado de S. Paulo - 
21.10.2010).Estudo nacional. Pesquisa sobre transportes no país definirá investimentos 
no setor (Valor Econômico - 21.10.2010). Os links abaixo permite acesso às fontes 

originais das matérias.  

Matéria sobre novo trem da Linha 2 - Verde em São Paulo 

Matéria sobre expansão da Linha 5 - Lilás em São Paulo 

Matéria a respeito de pesquisa sobre transportes 
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16ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com cerca de 

300 apresentações em sete edições da Semana de Tecnologia 

Dentro do Portal da AEAMESP, na página Biblioteca Técnica, podem ser acessados, sem 
restrições, arquivos PDF com as apresentações da 16a Semana e de todas as 
congressos anteriores, desde 2003. 16ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. 
Realizada pela AEAMESP no período de 13 a 16 de setembro de 2010, a 16ª Semana de 
Tecnologia Metroferroviária e a esposição Metroferr 2010 tiveram 1.950 participantes 

nos quatro dias. Foram 50 sessões com apresentações de trabalhos técnicos e debates; os trabalhos 
já estão disponibilzidos no Portal da AEAMESP.  

Acesse a página da Biblioteca Técnica no Portal da AEAMESP 
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PRÊMIO 

Apresentado na 15ª Semana Metroferroviária, trabalho de engenheiros 

do Metrô-SP é premiado no 25º Congresso da Abraman 

Originalmente apresentado na 15ª Semana de Tecnologia Metroferroviária da AEAMESP, 
em agosto de 2009, o trabalho intitulado Gestão do Conhecimento: A Experiência das 

Equipes de Manutenção de Restabelecimento de Serviços no Metrô de SP, elaborado 
pelos engenheiros da Gerência de Manutenção do Metrô-SP Alécio Hirano, Luiz Cláudio 
Horta de Siqueira e Sérgio Barbosa, foi premiado com a terceira colocação durante o 25º 

Congresso da Associação Brasileira de Manutenção (Abraman), realizado entre 13 e 17 de setembro 
de 2010. O trabalho também foi apresentado no 17º Congresso da Associação Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP), realizado nos últimos dias de setembro e início de outubro de 2009, em 
Curitiba. 
 
RESENHA - Os autores resenharam desta forma o estudo premiado: “A intenção do trabalho é 
analisar o modelo de gestão do conhecimento desenvolvido e aprimorado, no decorrer dos anos, nas 
equipes de manutenção de restabelecimento do Metrô de São Paulo. Inicialmente é descrito a 
estrutura organizacional da área, formação dos postos de trabalho e localização das bases de 
manutenção. Segue uma conceituação dos Conhecimentos Tácito e Explícito bem como a importância 
da sua interação para o efetivo aprendizado dentro de uma organização. Finalmente, explana-se 
sobre os desafios da atualidade e os possíveis caminhos a seguir pelas organizações do futuro”. 

Veja a apresentação sobre o trabalho em arquivo disponível na Biblioteca Técnica do Portal AEAMESP 
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