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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA  

Terminam nesta segunda-feira, 30 de maio, as inscrições de trabalhos para 
apresentação na 17ª Semana  

 
ESTUDO AEAMESP 

Estudo da AEAMESP mostra por que é preciso haver investimentos 
permanentes no setor metroferroviário 

 
SETOR METROFERROVIÁRIO 

AEAMESP participará nesta segunda (30) da solenidade de posse da direção da 
Abifer eleita para o período 2011-2013 

 
ANIVERSARIANTES 

Na semana passada, uma homenagem aos aniversariantes de maio. A partir 
desta quarta (1º) portal mostrará aniversariantes de junho 

 
DIA DOS NAMORADOS 

Um jantar dançante para comemorar o Dia dos Namorados. Participe de mais 
este programa da AEAMESP.  

 
ESPORTE 

Mais adrenalina, com a terceira etapa do 10º Desafio de Kart, realizada em 25 
de maio 

 
1º CHOPP TÊNIS DE CAMPO AEAMESP 

Postergada a realização do 1º Chopp Tênis de Campo AEAMESP, que 
aconteceria no último sábado, 28 de maio. 

17ª SEMANA DE TECNOLOGIA  

Terminam nesta segunda-feira, 30 de maio, as inscrições de trabalhos 

para apresentação na 17ª Semana  

Encerra-se nesta segunda-feira, 30 de maio de 2011, o prazo para inscrição de trabalhos candidatos 
a serem apresentados na 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, de 13 a 16 de setembro de 
2011, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à exposição de 
produtos e serviços Metroferr 2011. Quando da inscrição, o autor deverá apresentar uma síntese do 
seu trabalho. 

 
Veja o regulamento para a inscrição dos trabalhos 

Início 

ESTUDO AEAMESP 

Estudo da AEAMESP mostra por que é preciso haver investimentos 

permanentes no setor metroferroviário 

Por meio de seu portal na Internet, a AEAMESP está disponibilizando aos interessados o estudo 
técnico intitulado Evolução e Tendências na Implantação e Financiamento dos Sistemas de 

Transporte Público Sobre, encomendado pela própria AEAMESP e realizado pelos consultores 
Bernardo Guatimosim Alvim, Karin van de Bilt e Georges Bianco Darido. Investimentos 

permanentes no setor metroferroviário.Exposto em suas linhas essenciais durante a 16ª 

Semana de Tecnologia Metroferroviária.a, em setembro de 2010 e agora apresentados em sua 
forma gráfica defntiva, o documento dá base a ações da AEAMESP no entido de fomentar 

permanentemente investimentos no setor. 
 
QUESTÃO CENTRAL 
 
A questão central da publicação é a seguinte: os sistemas de transporte sobre trilhos nos principais centros 
urbanos são estratégicos para assegurar a continuidade do desenvolvimento brasileiro, uma vez que a eficiência 
das cidades – que depende da mobilidade de pessoas e bens – é crucial para a competitividade internacional do 
País. E se têm essa importância toda, quem deve financiá-los? Países líderes investem mais em sistemas 

estruturantes. O estudo revela que grandes países com os quais o Brasil concorre no cenário global por um 
espaço de liderança no Século 21 – China, Índia e Estados Unidos – têm investimentos em infraestrutura maiores 
do que os nossos, principalmente em sistemas estruturantes sobre trilhos, e que buscam organizar o transporte, a 
mobilidade e a acessibilidade em suas principais cidades. Naquelas nações, tais sistemas recebem recursos 
significativos do poder central, como parte de uma estratégia nacional para ampliar a competitividade das 
metrópoles e, conseqüentemente, do país como um todo.Trilhos e competitividade. O presidente da AEAMESP, 
engenheiro José Geraldo Baião, salienta que o estudo comprova que a competitividade das metrópoles está 
diretamente associada à eficiência dos seus sistemas metroferroviários. “Constata-se, assim, um novo paradigma: 
o custeio da implantação dos sistemas metroferroviários é também questão nacional, e não apenas regional e 
local, como de fato tem acontecido até o momento no Brasil”, afirmou.Interesse crescente. Os investimentos na 
rede de transporte público sobre trilhos têm atraído crescente interesse em todo o mundo devido a razões que 
abrangem desde o encarecimento do transporte individual com a alta nos preços de combustível nos países de 
economia avançada, até a expansão deliberada da rede de transporte público como medida anticíclica. Além disto, 
esses investimentos constam obrigatoriamente do elenco de medidas para mitigação dos problemas ambientais 
decorrentes dos crescentes congestionamentos. 
 
PROPOSTAS DA AEAMESP 
 
O texto traz propostas da AEAMESP para o transporte público coletivo urbano no Brasil, como a constituição de 
um fundo federal específico, com recursos permanentes de diferentes fontes, a redução do ‘spread’ nos 
financiamentos dos bancos de fomento nacionais para implantação, recuperação ou modernização de redes 
estruturantes de transporte público urbano. O documento sublinha a necessidade de se encontraros formas de 
promover a captura e o investimento no próprio setor de ganhos monetizáveis – como a mais valia imobiliária – 
trazidos pela implantação destes sistemas. E mais: a criação de um programa federal para projetos estruturantes 
de transportes públicos e a incorporação da obrigatoriedade de um projeto alternativo independente, além daquele 
apresentado pelo promotor, toda vez que houver recursos federais a serem investidos. 

Veja a íntegra arquivo PDF com a íntegra do documento 

Veja apresentação em tela do documento 
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SETOR METROFERROVIÁRIO 

AEAMESP participará nesta segunda (30) da solenidade de posse da 

direção da Abifer eleita para o período 2011-2013 

A AEAMESP estará oficialmente representada nesta segunda-feira, 30 de maio de 2011, na 
solenidade de posse da nova diretoria da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer) para 
o biênio 2011/2013. A cerimônia acontecerá às 19h, no Edifício Sede da FIESP, em São Paulo. A 
diretoria é presidida pelo engenheiro Vicente Abate, reeleito para o cargo. Composição da direção. 
A direção da Abifer é também integrada por Luiz Fernando Ferrari (Alstom), 1º vice-presidente; Luis 

Cesário Amaro da Silveira, vice-presidente para Relações Institucionais; e os vice-presidentes Edyval A. 
Campanelli Jr (Bombardier), Agenor Marinho (CAF), Manuel Carlos do Rio Filho (Tejofran), Carl Erik Alvenius 
(Faiveley), Luis Fernando Bueno Vidigal (Hewitt) Siegfried Alexander Ellwanger (IAT), Oliver Erxleben (Knorr 
Bremse), Ronaldo H. Moriyama (MGE), Samuel Vieira Gambier Neto (MWL Brasil) Paulo Augusto Viana de 
Alvarenga (Siemens), Jairo Andrade Cruz Júnior (Usiminas Mecânica), Arnaldo Garbarino (VAE Brasil). O 
Conselho Fiscal tem como efetivos Kirkior Mikaelian (MIC), Celso Santa Catarina (Randon) e Robinson Gedra 
(Thermit do Brasil), e como suplentes Pedro Caetano C. Camacho (Cruzaço), David Lopes (Temoinsa do Brasil) e 
Dejair Aguiar (Retesp). 
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ANIVERSARIANTES 

Na semana passada, uma homenagem aos aniversariantes de maio. A 

partir desta quarta (1º) portal mostrará aniversariantes de junho 

Na quinta-feira da semana passada, dia 26 de maio de 2011, aconteceu comemoração em 
homenagem aos aniversariantes deste mês. Essa comemoração se realiza todos os meses, por 
ocasião da Reunião do Conselho Deliberativo da AEAMESP Participação. Os aniversariantes 
presentes à comemoração foram Ariovaldo Ferraz de Arruda Veiga (6 de maio), Celes Urias Ribeiro 
(20 de maio) e Rolando Jose Santoro Netto (21 de maio). 
 

OS ANIVERSARIANTES 
 
A partir desta quarta-feira, dia 1º de junho de 2011, estará está no ar, no Portal da AEAMESP, a relação dos 
associados aniversariantes no mês de junho. Na primeira página, no canto superior direito da tela, há um espaço 
que dá acesso a uma lista em ordem cronológica crescente com todos os aniversariantes do mês. Se houver 
aniversariantes no dia em que a lista é consultada, seus nomes aparecem em destaque. 

Veja lista completa de aniversariantes do mês 
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DIA DOS NAMORADOS 

Um jantar dançante para comemorar o Dia dos Namorados. Participe de 

mais este programa da AEAMESP.  

A AEAMESP está organizando, mediante adesão, a reserva de mesas para a comemoração do Dia 
dos Namorados, em 10 de junho de 2011, sexta-feira, a partir das 21 horas. É uma iniciativa aberta 
aos associados da AEAMESP, seus familiares e amigos. Local. A comemoração acontecerá no 
restaurante Bambu – conhecido como A Casa Namorada da Cidade –, localizado na Avenida Moreira 
Guimarães, 299 (ao lado do clube Sírio da Avenida Indianópolis), em São Paulo. Jantar Dançante. O 

restaurante oferece até as 4h da manhã música ao vivo e um cardápio com ‘cocktails’, ‘couvert’, seis tipos de 
sugestões, sobremesa e bebidas de mesa – cerveja, refrigerantes, água mineral e sucos de frutas. Valor por 

pessoa. O custo por pessoa é de R$100,00, ou ‘couvert artístico’ de R$ 28,00 e consumação por pessoa; o 
estacionamento, não incluso, custa R$13,00. Por se tratar de um cardápio promocional, o pagamento não poderá 
ser feito via cartão de crédito; os valores deverão ser pagos diretamente ao restaurante. Inscrições. As inscrições 
para formação do Grupo AEAMESP, tendo em vista a reserva do local, deve ser feita na secretaria da AEAMESP, 
até o dia 8 de junho 2011, com Débora ou Aretuza, pelo telefone (11)3284-0041, ou pelo e-mail 
eventos@aeamesp.org.br. 

Acesse o portal do restaurante Bambu 
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ESPORTE 

Mais adrenalina, com a terceira etapa do 10º Desafio de Kart, realizada 

em 25 de maio 

Com muita adrenalina, foi realizada no dia 25 de maio de 2011, no Kartódromo Internacional Granja 
Viana, em Cotia, a terceira etapa do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. Como nas 
etapas anteriores, houve uma bateria de 25 minutos, considerando cinco minutos de tomada de 
tempo (para reconhecimento da pista) e 20 minutos de corrida. 
 
CLASSIFICAÇÃO 

 
Este foi o resultado da terceira etapa: 1º) Jorge, 2º) Cleber, 3º) Zizo, 4º) Carlos Raul, 5º) Valter, 6º) Marina, 7º) 
Manoel, e 8º) Flávio. Classificação do 10º Desafio Com os resultados desta terceira etapa, a classficação do 10º 

Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP ficou assim: 1º) Valter, 69 pontos; 2º) Marina, 69 pontos; 3º) Sérgio, 66 
pontos; 4º) Jorge, 65 pontos; 5º) Cleber, 64 pontos; 6º) Carlos Raul, 63 pontos; 7º) Bruno, 54 pontos e 8º) Eduardo, 
49 pontos. 
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1º CHOPP TÊNIS DE CAMPO AEAMESP 

Postergada a realização do 1º Chopp Tênis de Campo AEAMESP, que 

aconteceria no último sábado, 28 de maio. 

Por meio de nota, o vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos 
Rossi, comunicou que foi postergada a realização do evento social e esportivo intitulado 1º 

Tênis Chopp AEAMESP, previsto para acontecer no último sábado, 28 de maio de 2011. 
“Lançado no início deste mês, o evento teve um número reduzido de inscrições, o que 
prejudicaria sua realização. Diante disso, decidimos organizar previamente o cadastramento dos 
associados interessados nessa atividade, de modo a divulgá-lo mais amplamente, e conseguir 
as adesões necessárias para um grande evento de entretenimento e congraçamento”, disse 

Rossi, acrescentando que as informações sobre o processo de cadastramento serão divulgadas em breve para 
todos os associados. 
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