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 ELEIÇÃO AEAMESP 2010  

Documento virtual apresenta os candidatos à Diretoria e aos Conselhos  

 
PARTICIPAÇÃO 

AEAMESP apóia iniciativa do Dia Nacional de Coleta de Alimentos, que 
acontecerá neste sábado, 6 de novembro 

 
DEBATE ON LINE 

Projetos e planos de expansão do setor metroferroviário voltam a ser 
debatidos na ANTP TV. Será ao vivo, nesta quinta (4), às 16h. 

 NA IMPRENSA 

Peter Alouche é focalizado em reportagem da TV Brasil  

 
SETOR METROFERROVIÁRIO 

De 9 a 11 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, acontecerá a 
13ª Feira Negócios nos Trilhos 

ELEIÇÃO AEAMESP 2010  

Documento virtual apresenta os candidatos à Diretoria e aos Conselhos  

Um documento virtual em arquivo PDF apresenta cada um dos candidatos inscritos para 
a eleição a ser realizada entre os dias 8 e 12 de novembro próximo e que renovará a 
Diretoria Executiva e os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Associação de Engenheiros e 
Arquitetos de Metrô (AEAMESP) para o triênio 2011-2013. O arquivo traz também o 
Programa da chapa Unidos para Crescer. 

 
ORIENTAÇÃO 
 
Um comunicado emitido no dia 25 de outubro de 2010, orienta os associados sobre os procedimentos 
para eleição, a ser realizada pela Internet. Correspondência. 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. Voto presencial. Os associados que por 
alguma razão 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 o documento PDF com a apresentação dos candidatos 

Acesse a versão on line do comunicado 

Início 

PARTICIPAÇÃO 

AEAMESP apóia iniciativa do Dia Nacional de Coleta de Alimentos, que 
acontecerá neste sábado, 6 de novembro 

A AEAMESP apóia a iniciativa do Dia Nacional da Coleta de Alimentos, que acontecerá 
neste próximo sábado, 6 de novembro de 2010. A proposta é que o interessado visite o 
site, conheça os supermercados participantes e faça sua doação de alimentos. 
Participação ao fazer as compras. De acordo com o site da iniciativa, o Dia Nacional 

da Coleta de Alimentos acontece desde 2006 em várias cidades brasileiras; neste ano, 
há o engajamento de 37 cidades. Trata-se de um convite às pessoas para que, aoz fazerem suas 
compras em supermercados nesse dia, doem alimentos, os quais serão direcionados para pessoas 
carentes atendidas por intermédio de diversos bancos de alimentos. O enedereço eletrônico para 
contatos com os organizadores da iniciativa é spcoleta@gmail.com 

Acesse o site da iniciaitva 
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DEBATE ON LINE 

Projetos e planos de expansão do setor metroferroviário voltam a ser 
debatidos na ANTP TV. Será ao vivo, nesta quinta (4), às 16h. 

O setor metroferroviário continua em foco no programa Em Movimento, da ANTP TV, 
realizado pela Associação Nacional de Transportes Pùblicos (ANTP). Continuidade. Em 
continuidade ao debate que ocorreu na quinta-feira da semana passada, dia 28 de 
outubro – quando participou o presidente da AEAMESP, José Geraldo Baião – nesta 
quinta-feira, 4 de novembro, a partir das 16h, prosseguirá a discussão do tema 

Transporte metroferroviário – projetos e planos de expansão. Como o setor esta se preparando e 

preparando as cidades brasileiras para os próximos anos. Direto do Rio de Janeiro. Nesta ocasião, 
o programa será ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro; na semana passada o programa foi 
previamente gravado em São Paulo. Convidados. O comando do programa é do jornalista José 
Márcio Mendonça. Foram convidados para a edição desta quinta-feira Joubert Flores, diretor de 
Relações Institucionais do MetrôRio e presidente da Comissão Metroferroviária da ANTP; Charles 
Marot, gerente da Área de Inclusão Social do BNDES, e 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). Perguntas 'on line'. Durante o programa, os espectadores 
poderão encaminhar perguntas aos entrevistados por meio de uma caixa de correspondência 
colocada ao lado da tela de transmissão. As perguntas também podem ser enviadas 
antecipadamente por e-mail, para o endereço antptv@antp.org.br. Programas anteriores estão 
disponíveis. As edições anteriores do programa Em, Movimento permanecem disponíveis no 
ambiente virtual da ANTP TV. Assim, o programa do dia 28 de outubro de 2010 poderá ser visto ou 
revisto pelos interessados. Na ocasião, além de José Geraldo Baião, participaram Conrado Grava de 
Souza, Vicente Abate (Abifer); Sérgio Avelleda,(CPTM); Plínio Assmann (Brain Engenharia) e Peter 
Alouche (Trends). 

Acesse o ambiente virtual que permite acompanhar os programas da ANTP TV e ver ou rever programas 
anteriores 
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NA IMPRENSA 

Peter Alouche é focalizado em reportagem da TV Brasil  

Associado da AEAMESP e um dos principais especialistas do País em assuntos 
relacionados com os transportes metroferroviários, o engenheiro Peter Alouche mereceu 
uma reportagem no programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, que foi ao ar no 
dia 21 de outubro de 2010. O programa teve como foco a realidade da terceira idade 
hoje.  

Acesse o arquivo contendo a reportagem, disponível no YouTube 
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SETOR METROFERROVIÁRIO 

De 9 a 11 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, acontecerá 
a 13ª Feira Negócios nos Trilhos 

De 9 a 11 de novembro de 2010, acontecerá no Expo Center Norte – Pavilhão 
Vermelho, em São Paulo, a 13ª Feira Negócios nos Trilhos, promovida pela Revista 

Ferroviária. Programação de abertura. A programação de inauguração da feira 
se desenrolará na manhã do dia 9 de novembro, com uma cerimônia de abertura 
seguida de solenidades referentes ao VII Prêmio Alstom de Tecnologia 

Metroferroviária, VIII Prêmio AmstedMaxion de Tecnologia Ferroviária e II Prêmio EDLP de 

Produtividade do Cliente Ferroviário; no final da manhã, haverá o Encontro com a Imprensa, seguido 
do ato de inauguração da Feira Negócios nos Trilhos 2010. Na tarde desse primeiro dia, será 
cumprida programação de apresentações técnicas do II Prêmio EDLP de Produtividade do Cliente 

Ferroviário. Segundo dia. Na quarta-feira, 10 de novembro, no período da manhã, na Sala Santana 
3, primeiro andar, haverá a discussão do tema Planos de Negócio das Ferrovias de Carga para 2011, 
e no Auditório – Espaço Aberto, no térreo, haverá apresentações técnicas do VIII Prêmio 

AmstedMaxion de Tecnologia Ferroviária. Na tarde do segundo dia, na Sala Santana 3, estará em 
debate o tema Necessidades de equipamentos das ferrovias brasileiras. Último dia. Na manhã da 
quinta-feira, 11 de novembro, na Sala Santana 3, 1o andar, estará em foco o tema Planos de 

Negócio das Operadoras Metropolitanas, simultaneamente, no Auditório – Espaço Aberto, térreo, 
ocorrerão as apresentações técnicas do VII Prêmio Alstom de Tecnologia MetroFerroviária. Para a 
tarde desse último dia, está programada mesa-redonda intitulada O TAV e as Cidades.  

Veja outras informações em hotsite da Revista Ferroviária 
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Visite nosso site 

Veja versão OnLine 


