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PALESTRA TÉCNICA 

Em 15 de março, AEAMESP promoverá palestra técnica sobre comunicações 
móveis metroferroviárias 

 
INSTITUTO DE ENGENHARIA 

Em 22 de março, um simpósio sobre trólebus no Instituto de Engenharia, em 
São Paulo 

 
EVENTOS TÉCNICOS 

AEAMESP apóia Encontro Técnico da Aesabesp e Feira Nacional do 
Saneamento e Meio Ambiente. Eventos serão no início de agosto. 

PALESTRA TÉCNICA 

Em 15 de março, AEAMESP promoverá palestra técnica sobre 

comunicações móveis metroferroviárias 

Na terça-feira posterior ao carnaval, dia 15 de março de 2011, às 17 horas, a AEAMESP promoverá 
em sua sede (Rua do Paraíso, 67, 2º andar, conjunto. 23, São Paulo-SP) palestra técnica sobre o 
tema Comunicações móveis metroferroviárias, a cargo do especialista Sérgio Guedelha Coutinho. 
Durante o encontro, serão abordados os seguintes tópicos: Importância do transporte 
metroferroviário para o Brasil, Status atual das comunicações móveis metroferroviárias no Brasil, 

Utilização do Espectro de Frequências, Novas demandas e Oportunidades e alternativas para o futuro. Vagas 

limitadas. A reserva deve ser feita pelo e-mail: eventos@aeamesp.org.br ou tel: 11.3284-0041 com Debora. 
 
O PALESTRANTE 
 
Sergio Guedelha Coutinho é engenheiro eletricista formado pela Universidade Mackenzie. É pós-graduado em 
Marketing pela ESPM e cursou o CEAG da FGV. Atualmente é sócio diretor da Guedelha e Associados 
Consultoria. Especialista em radiopropagação trouxe novos produtos e tecnologias de vários países para o Brasil. 
Atuou em empresas como a Philips, SGM-Telecom, EFJonhson e Getronics. Foi diretor de vendas da Embratel e 
diretor superintendente da 3T Systems, empresa que desenvolve tecnologia e presta serviços de rastreamento e 
monitoramento logístico. Ao longo da sua carreira, participou de um grande número de projetos de 
telecomunicações de missão crítica, em especial de metrôs e de ferrovias. 
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INSTITUTO DE ENGENHARIA 

Em 22 de março, um simpósio sobre trólebus no Instituto de 

Engenharia, em São Paulo 

O Instituto de Engenharia de São Paulo promoverá em 22 de março de 2011, das 9h às 12h30, em sua 
sede (Avendia Dr. Dante Pazzanese, 120, São Paulo-SP) o simpósio intitulado Trólebus. Abertura. A 
solenidade de instalação dos trabalhos terá a participação de Aluizio de Barros Fagundes, presidente 
do Instituto de Engenharia; Jurandir Fernandes, secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado 
de São Paulo, e Marcelo Cardinale Branco, secretário Municipal de Transportes. Palestra de Adriano 

Branco. A palestra que abrirá a parte técnica do encontro, com o título Histórico do Transporte Público em São 
Paulo – O Papel do Trólebus, estará a cargo do consultor Adriano Murgel Branco. Três painéis. Em seguida, 
haverá três painéis: 1) Veículos – com base na palestra Comparativa entre modais trólebus x VLT x monotrilho: 
experiência nacional da indústria de veículos, a cargo do consultor Antonio Vicente Silva; 2) Projetos e Obras, 
incluindo a palestra Projeto, gerenciamento e execução da obra de eletrificação do Corredor de Ônibus ABD – 
Trecho Terminal Piraporinha-Terminal Jabaquara, a cargo de Roberto Bartolomeu Berkes, do Instituto de 
Engenharia; 3) Manutenção e Operação, com a palestra Experiência nos serviços de manutenção e operação de 
sistema trólebus, a ser desenvolvida por Idário Branco, da São Paulo Transporte S/A (SPTrans). Fechamento dos 

trabalhos. A sessão de conclusão e de encerramento terá coordenação de Miracyr Assis Marcato, diretor do 
Departamento de Energia e Telecomunicações do Instituto de Engenharia, com participação dos responáveis pelas 
palestras. 

Para outras informações e inscrição gratuita acesse este link 
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EVENTOS TÉCNICOS 

AEAMESP apóia Encontro Técnico da Aesabesp e Feira Nacional do 

Saneamento e Meio Ambiente. Eventos serão no início de agosto. 

Ao lado de 17 outras organizações de âmbito nacional, a AEAMESP apóia a realização do XXII 
Encontro Aesabesp e da XXII Feira Nacional do Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), eventos 
promovidos pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (Aesabesp) e que acontecerão 
simultaneamente no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, em São Paulo, de 1 a 3 de agosto de 

2011. Mudanças. Considerados os maiores eventos técnico-mercadológicos em saneamento ambiental da 
América Latina, o Encontro Técnico e a Fenasan terão mudanças e inovações em 2011. Além de a feira passar 
para o Pavilhão Branco, 50% maior que o Amarelo, usado até o ano passado, está prevista alteração significativa 
quanto à estrutura do congresso técnico, com um número maior de mesas-redondas: serão 12 em vez de cinco; e, 
para que haja uma dinâmica de debates mais ágil, haverá somente dois debatedores por mesa, com a perspectiva 
de apresentarem pontos de vista divergentes, e um coordenador para cada debate. Minimizar impactos 

ambientais. Na edição de 2011, ainda serão mais reforçadas e estimuladas práticas visando minimizar o impacto 
ambiental dos eventos, como incentivo ao transporte coletivo, recomendação de utilização de materiais 
sustentáveis nas montagens de estandes e diminuição da distribuição de materiais impressos dos expositores e 
investidores. Também se recomendará redução do uso de energia, o consumo água de maneira racional, 
destinação dos resíduos gerados em estandes aos espaços apropriados para a reciclagem, e o não fornecimento 
de matérias descartáveis, como copo, talheres, pratos e demais recipientes. 

Veja outras informações sobre Encontro Técnico da Aesabesp e Feira Nacional do Saneamento e Meio 

Ambiente. 
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