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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

Estão abertas no Portal da AEAMESP as inscrições para a 17ª Semana de 
Tecnologia Metroferroviária 

ENCONTRO DE FERROVIAS

No III Encontro de Ferrovias ANTF, presidente da AEAMESP falará sobre os 
sistemas urbanos sobre trilhos para transporte de passageiros 

ELEIÇÃO NO METRUS

Prevista para esta sexta-feira, 22 de julho, a divulgação do resultado final da 
eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Metrus 

DANÇA DE SALÃO

No dia 2 de agosto começarão as Aulas de Dança de Salão na sede da 
AEAMESP. As inscrições já estão abertas para associados e não associados

SETOR METROFERROVIÁRIO

Inscrições para o 7º Concurso Monografia CBTU 2011 permanecerão abertas 
até 5 de setembro 

EVENTO TÉCNICO

VDI Brasil e Câmara Brasil Alemanha promoverão em 20 de outubro a terceira 
edição do Dia da Indústria Alemã

EVENTOS TÉCNICOS

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

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Em agosto, São Paulo terá o Coninfra 2011, novo congresso e feira sobre 
infraestrutura de transporte. Trabalhos de 2010 estão disponíveis

17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

Estão abertas no Portal da AEAMESP as inscrições para a 17ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária 

Estão abertas no Portal da AEAMESP as inscrições para a 17ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária, que acontecerá no período de 13 a 16 de setembro de 2011, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Acesse o link ao final desta notícia com informações sobre 
os valores e indicações para proceder à inscrição.

ENTREGA DOS TRABALHOS EM DUAS SEMANAS 

Os autores dos trabalhos selecionados para apresentação na 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária deverão 

entregar o texto final até o dia 29 de julho de 2011, a última sexta-feira deste mês. Orientações sobre a formatação 

do texto estão disponíveis no hotsite da 17ª Semana, no Portal da AEAMESP; os nomes dos trabalhos e seus 

respectivos autores também estão publicados.

PROGRAMAÇÃO

Está igualmente disponível no Portal da AEAMESP a programação da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. 
O encontro acontecerá no período de 13 a 16 de setembro de 2011, no Centro de Convenções Frei Caneca, em 

São Paulo, paralelamente à Metroferr 2011, exposição de produtos e serviços metroferroviários, que reúne as 

empresas mais representativas do setor, para mostrar o que há de mais moderno em termos de equipamentos, 

sistemas e serviços na área metroferroviária. A organização e comercialização está a cargo da Marcelo Fontana 

Promoções & Eventos.

PATROCÍNIOS E APOIO

A exemplo das edições anteriores, a 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária conta com o patrocínio da Alstom 

e Invensys Rail e apoio institucional da Abifer (Associação Brasileira da Indústria Ferroviária), AESabesp 

(Associação dos Engenheiros da Sabesp) – AECesp (Associação dos Engenheiros das Companhias Energéticas 

no Estado de São Paulo), AEEFSJ (Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos à Jundiaí), ANTP 

(Associação Nacional de Transportes Públicos), ANPTrilhos (Associação Nacional dos Transportes de Passageiros 
sobre Trilhos), CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), EMTU (Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos), Metrô-SP, STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos), Governo do Estado de São 

Paulo, SEESP (Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo), Simefre (Sindicato Interestadual da Indústria 

de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários), VDI (Associação de Engenheiros Brasil - Alemanha e 

SPConvention. 

Acesse o link com informações e os procedimentos para a inscrição
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ENCONTRO DE FERROVIAS

No III Encontro de Ferrovias ANTF, presidente da AEAMESP falará sobre 

os sistemas urbanos sobre trilhos para transporte de passageiros 

Na manhã de 11 de agosto de 2011, o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, 

participará do III Encontro de Ferrovias ANTF, ocasião em que fará uma exposição sobre o tema A 
visão do setor metroferroviário brasileiro. Realização da ANTF. O encontro, que tem por tema geral 

O futuro está nos trilhos e o Brasil vai bem de trem é uma realização da Associação Nacional de 

Transportadores Ferroviários (ANTF) e acontecerá de 10 a 12 de agosto de 2011 no Valer-Centro de 

Excelência em Logística (CEL), em Vitória, Espírito Santo. Programação. Haverá mais de 20 sessões com 

exposições e palestras técnicas, envolvendo a participação de especialistas e autoridades do setor. Um conjunto 

de sessões paralelas possibilitará a apresentação de trabalhos técnicos. O programa prevê ainda cerimônias 

específicas em que a ANTF homenageará o Empresário do Ano e o Jornalista Destaque.
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ELEIÇÃO NO METRUS

Prevista para esta sexta-feira, 22 de julho, a divulgação do resultado 

final da eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Metrus 

O processo eleitoral para renovar os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Metrus terá seus resultados 

divulgados nesta sexta-feira. Etapas cumpridas. Para depois do encerramento da votação, o que 

aconteceu em 8 de julho, foram previstas cinco etapas, três das quais já cumpridas até 15 de julho: a 

apuração do resultado, divulgação do resultado e recebimento de recursos. Nesta segunda-feira, 18 

de julho, ocorre o julgamento de recursos e em 22 de julho, a próxima sexta, a divulgação do 
resultado final. Estas informações constam da página eleitoral do Metrus, acessível por meio de link 

ao final desta notícia.

AEAMESP APOIOU CANDIDATOS

Tendo como foco os interesses de seus associados, a AEAMESP realçou a importância da participação nessa 

eleição e definiu apoio a quatro candidatos associados da AEAMESP: Valdemar Salamondac (para o Conselho 

Deliberativo pelos Participantes Ativos), Udo Carlos, diretor adjunto de Aposentados na AEAMESP (para o 

Conselho Deliberativo pelos Participantes Assistidos), Jinsuke Naiki (para o Conselho Deliberativo pelos 

Participantes Assistidos) e o vice-presidente de Administração e Finanças da AEAMESP, Ayres Rodrigues 

Gonçalves (para o Conselho Fiscal, pelos participantes ativos).

Acesse a página sobre o processo eleitoral no Metrus - Instituto de Seguridade Social

Veja matéria com informações mais detalhadas sobre os candidatos apoiados pela AEAMESP
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DANÇA DE SALÃO

No dia 2 de agosto começarão as Aulas de Dança de Salão na sede da 

AEAMESP. As inscrições já estão abertas para associados e não 

associados

Por intermédio da Diretoria Social, a AEAMESP está formando grupos de associados e não 

associados para as Aulas de Dança de Salão em sua sede social. Valores.. Os associados da 

AEAMESP pagarão R$ 40,00 por mês no plano com uma aula por semana e R$ 60,00 por mês no 

plano com duas aulas semanais. Os não associados pagarão R$ 50,00 no plano com uma aula por 

semana e R$ 70,00 por mês no plano com duas aulas semanas. Datas. As Aulas de Dança de Salão

começarão no dia 2 de agosto de 2011, terça-feira, e serão desenvolvidas pelo professor Danilo 

todas as terças e quintas, das 18h 19h30, na sede da a sede da AEAMESP, localizada na Rua do Paraíso, 67, 2º

andar, conjunto 23, Paraíso, São Paulo-SP (próximo à Estação Paraíso do Metrô-SP). Inscrições. As inscrições 
devem ser feitas na Secretaria da AEAMESP, pelo telefone (11) 3284-0041 ou pelo e-mail 

eventos@aeamesp.org.br.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Inscrições para o 7º Concurso Monografia CBTU 2011 permanecerão 

abertas até 5 de setembro 

Estarão abertas até o dia 5 de setembro de 2011 as inscrições para o 7º Concurso Monografia 

CBTU 2011, que nesta edição tem por tema Desenvolvimento de um novo padrão urbano 

sustentável: o papel do sistema de transporte de passageiros sobre trilhos. Objetivo. O objetivo 

da iniciativa é estimular o estudo e o desenvolvimento de projetos, na área de transporte urbano 

de passageiros sobre trilhos, colaborando para a discussão do papel desse meio de transporte 

no processo de crescimento e ampliação das cidades brasileiras. Quem pode participar. Estão habilitados a 

participar candidatos de qualquer formação acadêmica e nacionalidade, que possuam diploma de nível superior, 

além de estudantes que estejam cursando os dois últimos anos da graduação. Prêmios. Os cinco primeiros 

colocados receberão certificado, publicação da monografia e participação no Congresso de Pesquisa e Ensino em 

Transportes da ANPET, com passagens aéreas e hospedagens incluídas. Aos três primeiros ganhadores são 
concedidos prêmios, em espécie, de acordo com a seguinte classificação:1º prêmio, R$10 mil; 2º prêmio, R$6 mil e 

3º prêmio, R$3 mil. Avaliação. Os trabalhos são avaliados por uma Comissão Julgadora, obedecendo aos 

seguintes critérios: ideia central, clareza, qualidade e contribuição. Com base nesses critérios, são consideradas a 

relevância e originalidade do trabalho, a estrutura e a qualidade do texto, as referências bibliográficas e a análise 

dos resultados. Histórico do concurso. Conforme assinala a CBTU em seu comunicado sobre a abertura das 

inscrições, o Concurso de Monografia foi iniciado em novembro de 2004. Desde daquela primeira edição, o 

lançamento das novas edições bem como as solenidades de premiação acontecem no ANPET – Congresso de 

Pesquisa e Ensino em Transporte. Variedade temática. O tema das edições tem sido o transporte de passageiros 

sobre trilhos, possibilitando o desenvolvimento de trabalhos que envolvam várias áreas e assuntos como: 

planejamento urbano e transporte; mobilidade e acessibilidade; uso e ocupação do solo; operações urbanas e 

empreendimentos associados; cidadania e inclusão social; consumo de energia e meio ambiente; integração entre 

os modos de transporte; transporte de média e alta capacidade; desenvolvimento tecnológico e do conhecimento 
em transportes.

Acesse o portal da CBTU e saiba como se cadastrar para obter outras informações sobre o 7º Concurso de 

Monografia
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EVENTO TÉCNICO

VDI Brasil e Câmara Brasil Alemanha promoverão em 20 de outubro a 

terceira edição do Dia da Indústria Alemã

No próximo dia 20 de outubro, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI Brasil) e a 

Câmara Brasil Alemanha (AHK) promoverão o Dia da Engenharia Alemã 2011 Em sua terceira 

edição, o encontro tem como objetivo evidenciar a contribuição da indústria alemã para o progresso 
econômico e tecnológico brasileiro. O foco neste ano estará sobre os setores automobilístico e de 

infraestrutura. Local do encontro. O evento acontecerá no Club Transatlântico, localizado na Rua 

José Guerra, 130, São Paulo. Associados da VDI Brasil participarão gratuitamente; o preço para não associados é 

R$ 100,00 (com 50% de desconto para estudantes), com coffee break e coquetel incluídos. Informações e 

inscrições. www.vdibrasil.com.br/eventos, ou (11)5180-2316, ou ainda eventos@vdibrasil.com.br 

Acesse a programação completa e outras informações no portal da VDI Brasil
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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. Informações Informações podem ser obtidas com a Acqua Consultoria, pelo telefone/fax (11)3868-0726 ou 

pelo endereço fenasan@acquacon.com.br. 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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INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Em agosto, São Paulo terá o Coninfra 2011, novo congresso e feira sobre 

infraestrutura de transporte. Trabalhos de 2010 estão disponíveis

A Associação Nacional de Infraestrutura de Transportes (Andit) e a Associação Nacional de 
Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor) promoverão no período de a 10 a 12 de Agosto de 2011, 

no Hotel Bourbon Convention Ibirapuera, em São Paulo, o Coninfra 2011 - 5º Congresso e 5ª

Feira de Infraestrutura de Transportes. Objetivos. Os eventos buscam a inovação da 

infraestrutura em transporte e o progresso por meio do intercâmbio de tecnologias, pesquisas e 

informações, com base em um cenário objetivo, interdisciplinar e multimodal. Outras informações. Informações 

mais detalhadas a respeito dos eventos podem ser acessadas por meio de link ao final desta notícia.

ESTUDOS DISPONÍVEIS

Os trabalhos do Coninfra 2010 estão disponíveis no portal dos organizadores do encontro, em outro link ao final 

desta notícia. Modo trem da RMSP. Um dos estudos disponibilizados tem por título Evolução da utilização do 

modo trem na Região Metropolitana de São Paulo, de autoria de Carlos Paiva Cardoso. 

Veja outras informações sobre o Coninfra 2011

Veja o conjunto dos trabalhos apresentados no Coninfra 2010

Acesse o estudo 'Evolução da utilização do modo trem na Região Metropolitana de São Paulo'
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