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INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Uma palestra sobre gerenciamento do atrito e lubrificação de trilhos 

com 100% de efetividade 

Nesta sexta-feira, 12 de novembro de 2010, a partir das 9h, será desenvolvida na sede 
da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí – AEEFSJ (Rua José 
Paulino, 7, Bom Retiro, São Paulo-SP) palestra sobre o tema Gerenciamento do atrito e 
lubrificação de trilhos 100% efetiva – uma ação eficaz para controlar o atrito e obter um 
contato mais suave e com menos ruído e vibração entre o trem e a via permanente. Os 

expositores. A exposição estará a cargo dos engenheiros Ward Power (Portec/EUA) e Walter Vidon 
Jr.(Ch.Vidon). Informações. Dirceu Pinheiro é o contato a respeito da palestra para interessados da 
CPTM e da AEEFSJ. Outras informações podem ser obtidas no portal da AEEFSJ, www.aeefsj.org.br, 
ou pelo e-mail de Walter Vidon, wvj@chvidon.com.br  

Acesse o portal da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí (AEEFSJ) 
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SETOR METROFERROVIÁRIO 

A quinta, 11 de novembro, será dedicada ao transporte de passageiros 

no seminário da 13ª Feira Negócios nos Trilhos 

A quinta-feira, 11 de novembro, será dedicada ao transporte de passageiros no 
seminário que integra a programação da 13ª Feira Negócios dos Trilhos. Esse 
evento, promovido pela Revista Ferroviária, acontecerá de 9 a 11 de novembro no 
Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho, em São Paulo. 
 
A PROGRAMAÇÃO. 

 
Primeiro dia. A programação de inauguração da feira será iniciada às 9h com a cerimônia de 
abertura, seguida das solenidades de entrega do VII Prêmio Alstom de Tecnologia Metroferroviária, 
VIII Prêmio AmstedMaxion de Tecnologia Ferroviária e II Prêmio EDLP de Produtividade do Cliente 
Ferroviário; ao longo dos três dias haverá apresentações técnicas concernentes a esses três prêmios. 
Ainda no primeiro dia, haverá o Encontro com a Imprensa, ocasião em que Ricardo Boechat, 
jornalista da TV Bandeirantes, conduzirá uma entrevista ao vivo, no palco do auditório, com os 
dirigentes da ANTT, ANTF e ABIFER; em seguida, acontecerá a inauguração da Feira Negócios nos 
Trilhos 2010. Segundo dia. Na quarta-feira, 10 de novembro, no período da manhã, haverá a 
discussão do tema Planos de Negócio das Ferrovias de Carga para 2011 e no período da tarde, estará 
em debate o tema Necessidades de equipamentos das ferrovias brasileiras. No terceiro dia, as 
operadoras metropolitanas. No dia 11 de novembro, último dia do encontro, na parte da manhã, 
na Sala Santana 3, primeiro andar, será discutido o tema Planos de Negócio das Operadoras 
Metropolitanas, com a participação de Sérgio Henrique Passos Avelleda, diretor presidente da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM); Epaminondas Duarte Jr., assistente da Diretoria 
do Metrô-SP, e Rômulo dos Santos Fortes, diretor presidente da Companhia Cearense de Transporte 
Metropolitano (Metrofor). Trem de Alta Velocidade. Também para o dia 11, no período da tarde, 
está programada a mesa-redonda intitulada O TAV e as Cidades, reunindo Ignacio Barron de Angoiti, 
diretor do Departamento de Alta Velocidade da UIC; Gilberto Kassab, prefeito da Cidade de São 
Paulo; Guilherme Quintella, presidente da Estação da Luz Participações (EDLP); Hélio de Oliveira 
Santos, prefeito da Cidade de Campinas, e Eduardo Paes, prefeito da Cidade do Rio de Janeiro.  

Veja outras informações em hotsite da Revista Ferroviária 
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NA IMPRENSA 

Jornal diz que governador eleito de São Paulo buscará fazer com que 

TAV não pare em aeroportos 

Matérias publciadas no início de novembro pelo jornal O Estado de S. Paulo, mostram 
que o governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin, prtende negociar com a 
presidente eleita Dilma Rousseff para que o Trem de Alta Velocidade (TAV) que ligará 
Campinas ao Rio de Janeiro passando por São Paulo não tenha paradas em aeroportos. A 
intenção do governador eleitor é retomar o Expresso Cumbica. 

Acesse link para a matéria 'Alckmin vai negociar com Dilma para que trem-bala não pare em 

aeroportos' (O Estado de S. Paulo, 5 de novembro de 2010) 

Acesse link para a matéria 'Expresso Cumbica-SP será retomado' (O Estado de S. Paulo, 5 de novembro de 

2010) 
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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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