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CONFRATERNIZAÇÃO 

Festa de fim de ano na AEAMESP reuniu 170 associados, amigos e 

colaboradores 

Num clima de muita descontração, a AEAMESP reuniu cerca de 170 associados, amigos 
e colaboradores na sua Festa de Confraternização 2010, realizada na noite de 2 de 
dezembro, no Instituto de Engenharia, em São Paulo. No cardápio, saladas, carnes, 
frutas e bebidas. A parte artística da festa ficou por conta do saxofonista Rogério 
Venttura e da dançarina Nuha Suad, que apresentou vários números da dança do 

ventre. O tradicional sorteio de brindes e presentes foi animado pelo vice-presidente Carlos Rossi. A 
AEAMESP, por meio de sua Diretoria, agradece a presença de todos, desejando um Feliz Natal e um 
2011 de realizações. 
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ELEIÇÃO AEAMESP 2010 

Posse administrativa da Diretoria Executiva e dos Conselhos será na 

quinta-feira da próxima semana, dia 16. 

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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18º CONGRESSO DA ANTP 

Prorrogadas até 15 de dezembro as inscrições de comunicações técnicas 

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

A ANTP prorrogou até o dia 15 de dezembro de 2010, quarta-feira da próxima 
semana, 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 comunicações técnicas para o 18º Congresso da 

ANTP e inclui regulamento e orientações para autores de trabalhos. 
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SETOR METROFERROVIÁRIO 

Em encontro do Simefre, indústria ferroviária afirma fechar o ano de 

2010 com otimismo 

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, acompanhou na manhã de 
1º de dezembro de 2010, em São Paulo, a exposição sobre o desempenho dos 
diferentes segmento representados pelo Sindicato Interestadual da Indústria de 
Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (Simefre) – indústria ferroviária, de 
carroçarias de ônibus, bicicletas, motos e partes e peças de veículos de duas rodas. O 

encontro foi comandado pelo presidente do Simefre, José Antônio Fernandes Martins. Setor 
metroferroviário. Luiz Fernando Ferrari, vice-presidente do Simefre vinculado ao Departamento 
Ferroviário de Passageiros e Cargas, informou que o segmento fechará o ano com a produção de 421 
carros de passageiros, número um pouco inferior ao registrado em 2009, quando foram, produzidos 
434; de todo modo, comemora um equilíbrio entre demanda interna e exportação, já que, no ano em 
curso, 380 carros foram encomendados por clientes nacionais. Para o transporte de cargas, haverá a 
produção de mais de 3 mil vagões. O faturamento do segmento em 2010 deverá superar R$ 3 
bilhões. Expectativa positiva. Nota endossada por Ferrari assinala que após décadas de abandono 
e falta de perspectivas, o setor ferroviário nacional experimenta dias de euforia com as perspectivas 
de investimentos que ultrapassam a cifra de R$ 75 bilhões nos próximos anos. “Estrangulado pelos 
gargalos logísticos que atravancam o transporte de cargas e pelos graves problemas de mobilidade 
nas grandes cidades, o Brasil parece finalmente despertar para a necessidade de acelerar a expansão 
de sua malha ferroviária”, diz o comunicado. 
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MDT 

Secretariado Nacional do MDT se reunirá em 14 de dezembro para 

avaliar ações realizadas em 2010 e traçar planos para o próximo ano 

Foi convocada para o dia 14 de dezembro de 2010, das 9h às 13h30, em São Paulo, 
a próxima reunião do Secretariado do Movimento Nacional pelo Direito ao 
Transporte Público de Qualidade para Todos (MDT). A AEAMESP é uma das 
entidades fundadoras do MDT e tem assento no Secretariado Nacional.Pauta. O 
coordenador nacional do MDT, Nazareno Affonso, informa que a pauta do encontro 
é composta dos seguintes pontos: 1) Balanço das ações desenvolvidas pelo MDT 
em 2010; 2) Avaliação financeira de 2010 e planejamento financeiro para 2011;3) 

Planejamento das ações do MDT para 2011. 
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PRESENÇA AEAMESP 

Nesta quarta-feira (8), AEAMESP participará de reunião do Conselho 

Editorial da Revista Ferroviária 

Está prevista para esta quarta-feira, 8 de dezembro de 2010, no hotel Paulista Plaza, 
Alameda Santos 85, Jardins, em São Paulo, a Reunião do Conselho Editorial da Revista 
Ferroviária, com a participação do presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo 
Baião. Integrantes. Integram também o Conselho outras personalidade do setor: 
Agenor Marinho, diretor geral da CAF Brasil; Alexander Ellwanger, diretor da IAT Fixações 

Elásticas;Antonio Ismael Ballan, diretor de Logística da Caramuru Alimentos; Celso Santa Catarina, 
diretor industrial de Tecnologia da Randon Implementos e Sistemas Automotivos; Gerson Toller, 
diretor executivo da Revista Ferroviária; Guilherme Quintella, presidente da EDLP – Estação da Luz 
Participações; José Antonio Martins, presidente do Simefre; Júlio Fontana Neto, presidente da Rumo 
Logística; Paulo Alvarenga, diretor executivo da Divisão Mobility da Siemens; Ramon Fondevila, 
diretor geral do Setor Transporte da Alstom Brasil; Ricardo Chuahy, presidente da Amsted-Maxion; 
Rodrigo Vilaça, diretor executivo da ANTF, e Vicente Abate, presidente da Abifer. Objetivos. O 
encontro permitirá a avaliação de ações realizadas em 2010 e a estruturação da pauta e de 
iniciativas para o próximo ano. 
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INFORMAÇÃO 

Jurandir Fernandes é confirmado como secretário de Transportes 

Metropolitanos e recebe prêmio do Sindicato dos Engenheiros  

O engenheiro Jurandir Fernandes foi confirmado como secretário dosTransportes 
Metropolitanos do Estado de São Paulo, cargo que já havia ocupado entre 2001 a 2006. 
Ele também será homenageado pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo 
(SEESP), com o prêmio Personalidade da Tecnologia 2010 na área de Transporte e 
Logística, a ser entregue em solenidade prevista para o dia 10 de dezembro de 2010, a 

19h, no Auditório SEESP. Outros premiados pelo SEESP. Receberão também o prêmio as 
seguintes personalidades: engenheiro José Roberto Cardoso (Educação); engenheiro Akex Kenya 
Abiko (Engenharia Urbana); químico Fernando Galembeck (Energia e Inovação Tecnológica); 
engenheiro Luiz Roberto Batista Chagas (Internacionalização da Engenharia) e o líder sindical Paulo 
Pereira da Silva (Valorização Profissional). 

Início 

ENTIDADES DO SETOR 

Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí 

(AEEFSJ) realiza jantar de confraternização 

Acontecerá nesta sexta-feira, 10 de dezembro de 2010, o Jantar de Confraternização da 
Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí (AEEFSJ). O evento 
será no Buffet Torres, a partir das 21h.  
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