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CONFRATERNIZAÇÃO 

Nesta quinta-feira, 2 de dezembro, acontecerá a Festa de Confraternização da 
AEAMESP 2010 

 
ELEIÇÃO AEAMESP 2010 

Posse administrativa da Diretoria Executiva e dos Conselhos acontecerá em 
duas semanas 

 NOVOS ASSOCIADOS 

Neste mês de novembro, AEAMESP ganha três novos associados 

 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

IBEC informa sobre novos cursos em dezembro e janeiro  

 
18º CONGRESSO DA ANTP 

Terminam no próximo domingo (5) as inscrições de comunicações técnicas 
para o 18º Congresso da ANTP (Rio, 2011)  

 
NA IMPRENSA 

Adiamento do leilão do Trem de Alta Velocidade (TAV) atende a pedido de 
entidades da indústria 

 
SETOR METROFERROVIÁRIO 

Diretoria do Simefre apresenta nesta quarta (1) os resultados de 2010 e as 
metas para o próximo ano  

 
PRÊMIO 

Metrô-SP volta a conquistar o prêmio Maiores & Melhores do Transporte e 
Logística, na categoria Ferroviário de Passageiro.  

CONFRATERNIZAÇÃO 

Nesta quinta-feira, 2 de dezembro, acontecerá a Festa de 

Confraternização da AEAMESP 2010 

Será realizado nesta quinta-feira, 2 de dezembro, quinta-feira, no Instituto de 
Engenharia (Avenida Dr. Dante Pazzanese, 120, São Paulo), das 18h às 23h, o 
churrasco de confraternização da Associação, que contará com várias atrações. O local 
possui estacionamento pago (o preço é de R$ 5,00, mas sócios do IE pagam R$1,00). A 
entrada será franca para os associados da AEAMESP e convidados. 
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ELEIÇÃO AEAMESP 2010 

Posse administrativa da Diretoria Executiva e dos Conselhos acontecerá 

em duas semanas 

Está marcada para o dia 16 de dezembro de 2010, quinta-feira, a posse da Diretoria 
Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da AEAMESP, eleitos no recente pleito de 
novembro de 2010 . A posse acontecerá durante a realização da última reunião do ano 
do Conselho Deliberativo e que antecede a Assembleia Geral. A posse solene será 
realizada no início de 2011, em data a ser anunciada.  

Veja matéria sobre o resultado eleitoral publicado no Informativo AEAMESP 
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NOVOS ASSOCIADOS 

Neste mês de novembro, AEAMESP ganha três novos associados 

Neste mês de novembro, o quadro de associados da AEAMESP pasou a contar com três 
novos associados. Dois deles são do Metrô-SP, Olga Massako Yamadera – (DO/GLG/LGP) 
e Elsio Carlos de Chico Jr. (DO/GMT/MTS/ EMN). O outro é do BNDES, Pablo Barrio 
Arconada. A todos os votos de boas vindas! 
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

IBEC informa sobre novos cursos em dezembro e janeiro  

O Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC) informa sobre a oferta de três 
cursos. 1) Comunicação e Negociação de Projetos – Curso Básico, com aulas nos dias 2, 
3, 9 e 10 de dezembro de 2010, (quatro noites, duração de 16 horas), e que tem como 
docente Rubens Borges, com mais de 25 anos de experiência em negociação em projetos 
de grande porte, professor da disciplina de Negociação dos cursos de pós-graduação e de 

MBA da FASP, ministra cursos de Negociação há mais de 15 anos em empresas; é diretor da Unidade 
São Paulo do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, sócio-diteror da ntegra Capacitação 
Empresarial. Custo: R$ 780,00 por participante, com desconto de 10% para grupos acima de três 
participantes de empresas conveniadas. 2) Gerenciamento de projetos e usando o primavera – Curso 
Básico, com aulas nos dias 15 e 16 de janeiro de 2011, sábado e domingo, tem como docnete Nei de 
Assis, mestre em Ciências pelo IME-RJ. Custo: R$ 980,00, com 10% desconto para os pagamentos 
feitos até 17 de dezembro de 2010. 3) Gestão de Engenharia em Petróleo e Gás; trata-se de MBA 
com sistema rotativo e modular, possibilitando ao aluno iniciar em qualquer um dos módulos 
oferecidos (380 horas de aula, com 19 meses de curso, férias e monografia, num total de 24 meses). 
Local das aulas. As aulas serão desenvolvidas na Rua Estela, 515 – Bloco G – Conjunto 191 – Vila 
Mariana, São Paulo-SP (próximo a Estação do Metrô Paraíso). Outras informações e inscrições. 
Para outras informações e inscrições: (11)7957.4314 ou (11)2364.1547.  

Acesse o portal do IBEC 
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18º CONGRESSO DA ANTP 

Terminam no próximo domingo (5) as inscrições de comunicações 

técnicas para o 18º Congresso da ANTP (Rio, 2011)  

Serão encerradas no dia 5 de dezembro de 2010 as inscrições de comunicações 
técnicas para apresentação no 18º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, 
que se realizará em outubro de 2011, no Rio de Janeiro, integradamente com a VII 
INTRANS – Exposição Internacional de Transporte e Trânsito. Condições. Cada 
autor poderá inscrever até dois trabalhos, individuais ou em equipe. Os trabalhos 
devem enfatizar soluções práticas implantadas, descrevendo os resultados obtidos. 

Serão aceitos trabalhos nas seguintes áreas: Questões Urbanas, Meio Ambiente, Transporte Não 
Motorizado, Qualidade, Marketing, Tecnologia, Transporte Público e Trânsito; o regulamento descreve 
os temas.  

Acesse o ambiente virtual que permite a inscrição de comunciações técnicas para o 18º Congresso da 

ANTP 
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NA IMPRENSA 

Adiamento do leilão do Trem de Alta Velocidade (TAV) atende a pedido 

de entidades da indústria 

Entidades empresariais do setor metroferroviário viram atendido pela pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) o pedido de adiamento do leilão do Trem de 
Alta Velocidade (TAV), projeto de R$ 33 bilhões, que tem como proposta interligar 
Campinas ao Rio de Janeiro, passando por São Paulo. A entrega das propostas estava 
marcada para o dia 29 de novembro e foi adiada para 11 de abril de 2011; e a abertura 

dos envelopes, orginalmente estipulada para o dia 16 de dezembro, ficou para 29 de abril de 2011. O 
jornal O Estado de S. Paulo trouxe matéria sobre o pedido das entidades; a Associação Brasileira da 
Indústria Ferroviária (Abifer), por intermédio de seu presidente, Vicente Abate, divulgou uma breve 
mensagem de satisfação pelo adiamento, e O Globo, com base em material publicado pelo portal do 
jornal Valor Econômico mostrou o 'desapontamento' do consórcio coreano, que seria o único a 
entregar proposta, caso o prazo original fosse mantido.  

Veja a matéria de O Estado de S. Paulo, com o título 'Simefre espera que leilão do trem-bala seja adiado' 

Leia a breve mensagem do presidente da Abifer, Vicente Abate. 

Veja a matéria de O Globo, intitulada 'Consórcio sul-coreano fica desapontado com adiamento de leilão' 
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SETOR METROFERROVIÁRIO 

Diretoria do Simefre apresenta nesta quarta (1) os resultados de 2010 e 

as metas para o próximo ano  

A diretoria do Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos 
Ferroviário e Rodoviário (Simefre) fará no dia 1º de dezembro de 2010 seu encontro de 
fim-de-ano, reunindo as diretorias, associados, autoridades do governo e imprensa. 
Participarão o presidente do Simefre, José Antônio Fernandes Martins, e os vice-
presidentes das áreas Carroçarias de Ônibus, Implementos Rodoviários, Equipamentos 

Ferroviários (Carga e Passageiros), Duas Rodas (Motos, Bicicletas, Peças e seus Componentes e 
Trailers), os quais farão um balanço do desempenho de cada segmento neste exercício e 
apresentarão metas para 2011. Outros itens do programa. O programa inclui ainda exposições do 
economista Antonio Lanzana, com o tema A economia brasileira no novo governo; de Marcos Cesar 
Pontes, astronauta, sobre a importância de sua missão aeroespacial para o Brasil; do ministro das 
Cidades, Márcio Fortes de Almeida, a respeito do tema O transporte público e mobilidade nas cidades 

brasileiras para a Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016, e do ministro Paulo Sérgio Passos, sobre o 
tema Programas de obras de ampliação e melhoria das ferrovias e rodovias do País. 
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PRÊMIO 

Metrô-SP volta a conquistar o prêmio Maiores & Melhores do Transporte 

e Logística, na categoria Ferroviário de Passageiro.  

A exemplo do que já havia ocorrido em 2009, a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – Metrô conquistou a qualificação de melhor empresa na categoria Ferroviário de 
Passageiros no ranking da publicação anual Maiores & Melhores do Transporte e 
Logística, da OTM Editora. A premiação aconteceu nesta terça-feira, 30 de novembro de 
2010, no Hotel Unique, em São Paulo. Trata-se da vigésima-terceira edição do prêmio. 

O prêmio do Metrô-SP foi recebido pelo diretor de Planejamento e Expansão dos Transportes 
Metropolitanos, engenheiro Marcos Kassab. A ALL Malha Norte obteve a qualificação de melhor 
empresa na categoria Ferroviário de Cargas. Diversos setores. A publicação apresenta o balanço 
anual do desempenho financeiro das empresas e premia as melhores entre as maiores em todos os 
modais: rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo e fluvial, além de mostrar as melhores indústrias de 
implementos, carrocerias e pneus ligadas ao transporte. Esta edição de Maiores e Melhores do 
Transporte e Logística está baseado nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2009 de 
um conjunto de mais de 700 empresas representativas de diferentes segmentos dos setores de 
transporte e de logística. Dez critérios. Para a realização da avaliação, há uma análise especializada 
dos balanços, levando em conta dez critérios, sendo o primeiro deles a Receita Operacional Líquida, 
que indica a participação no mercado. Em seguida, são considerados outros nove critérios, com o 
mesmo peso: Patrimônio Liquido, Lucro Operacional. Lucro Líquido, Liquidez Corrente, Endividamento 
Geral, Rentabilidade da Receita, Rentabilidade do Patrimônio Líquido, Produtividade do Capital e 
Crescimento da Receita.  
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