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A AEAMESP – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô está apoiando
institucionalmente a realização do seminário internacional Rail and Metro: Latin America 2012,
que acontecerá no período de 8 a 10 de maio, no Rio de Janeiro. Entre os temas que serão
tratados durante o evento estão a demanda de transporte de passageiros e mercadorias e
sistemas de integração; Estratégias para reduzir gastos e aumentar receitas de empresas de
metrô e de ferrovias; Parâmetros técnicos e operacionais para novas linhas de metrô e
ferrovias; Material rodante, tração e eletrificação; Sistemas de segurança em linhas de metrô e
de Ferrovias; Sinalização e sistemas de controle telecomunicações Instalação de novas
tecnologias Operações e manutenção. Representantes do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, Ester Litovsky (Metrovías) e Joubert Fortes Flores (MetrôRio) falarão sobre como
desenvolver os melhores modelos de financiamento e satisfazer a demanda de transporte.

Juan Carlos Revollo (Ferroviaria Oriental) e representantes dos metrôs de Santiago e São
Paulo debaterão sobre os sistemas de sinalização e controle de ferrovias mais eficientes e
econômicos. Nahum Barroso, do Metrô da Cidade do México e Alfonso Díez Pérez, da Adif,
abordarão o tema "Planejamento e novas tecnologias de telecomunicações". O encontro
deverá reunir mais de 150 pessoas representantes de órgãos governamentais, metrôs e
ferrovias, como o Metrô da Cidade do México, Trenes Metropolitanos, Ferrocarril Belgrano
Cargas, Ferrosur Roca e Metrô de São Paulo. Consta ainda da programação uma visita às
instalações do MetrôRio e workshops que acontecerão no terceiro dia da conferencia.

Sobre a AEAMESP

A AEAMESP é a responsável pela organização da Semana de Tecnologia Metroferroviária e
várias outras ações para atender aos associados. Em 2012, a Semana de Tecnologia
Metroferroviária, que está na sua 18ª edição, acontecerá nos dias 11, 12, 13 e 14 de setembro
de 2012, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Em paralelo à 18ª Semana de
Tecnologia Metroferroviária, será realizada a Metroferr 2012, exposição de produtos e serviços
para o setor metroferroviário. Mais informações: www.aeamesp.org.br ou pelo e-mail
eventos@aeamesp.org.br
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