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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Presidente da AEAMESP participará em dezembro da 31ª Reunião do Conselho 
Nacional das Cidades, em Brasília

FIM DE ANO

Programada para o dia 1º de dezembro a festa de confraternização da 
AEAMESP 2011

SETOR METROFERROVIÁRIO - I

Entidades manifestam apoio a iniciativas paulistas de promoção do transporte 
sobre trilhos e solidariedade a Sérgio Avelleda

SETOR METROFERROVIÁRIO - II

Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo emite nota 
sobre a decisão judicial de 18 de novembro . 

SETOR METROFERROVIÁRIO - III

Jurandir Fernandes apresentou projetos do transporte metropolitano para 
comunidades da Zona Sul 

ESPORTE

Na semana que vem, a etapa decisiva do 10º Desafio de Kart entre Amigos da 
AEAMESP. A prova será em 30 de novembro

1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

Via Facebook, faça a pré-inscrição e deixe sugestões sobre a organização do 
1º TÊNIS CHOPP AEAMESP 

FOTOS DA AEAMESP NO FACEBOOK

Veja no Facebook as fotos da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e do 
Jantar Dançante da AEAMESP

17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

Estão disponíveis na Biblioteca Técnica do Portal da AEAMESP as 
apresentações da 17ª Semana de Tecnologia 

SETOR METROFERROVIÁRIO - IV

Em 6 de dezembro, Simefre dará posse à nova diretoria e apresentará balanço 
de 2011 e projeções para 2012. Veja o programa.

SETOR METROFERROVIÁRIO - V

Desde a semana passada, está no ar o primeiro portal da Estrada de Ferro 
Campos de Jordão

EVENTO INTERNACIONAL

Até esta quinta, 24 de novembro, Guadalajara, no México, recebe a XXV 
Assembleia Geral da Alamys 

ANIVERSARIANTES

Veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes do mês de novembro

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Presidente da AEAMESP participará em dezembro da 31ª Reunião do 
Conselho Nacional das Cidades, em Brasília

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, participará nos dias 7, 8 e 9 de 

dezembro de 2011, em Brasília, da 31ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, incluindo 

reunião do Comitê Técnico Nacional de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, do qual é 

membro titular. Primeiro dia. O primeiro dia dos trabalhos terá o desenvolvimento de dois painéis; 

na parte da manhã, será abordado o tema Relação entre governo e sociedade civil na 

implementação das políticas públicas: Desafios no campo do controle social com gestão democrática., e na parte 

da tarde o tema Megaeventos, impactos sociais e conflitos fundiários urbanos. No início da noite haverá a reunião 

dos representantes dos diversos segmentos que compõem o Conselho Nacional das Cidades. Segundo dia. Os 

períodos matutino e vespertino serão dedicados às reuniões dos diferentes Comitês, incluindo o Comitê de 

Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Nesta etapa, além dos debates sobre os temas de cada área, haverá a 

análise do balanço anual e uma discussão sobre as atividades para 2012. Para o início da noite do segundo dia 

está prevista a Reunião da Comissão de Sistematização das Resoluções. Terceiro e último dia. Na manhã do 

terceiro dia, os Comitês farão relatos sobre as conclusões de seus debates; a parte da tarde será dedicada à 

deliberação das Resoluções do Conselho Nacional das Cidades. 

Início

FIM DE ANO

Programada para o dia 1º de dezembro a festa de confraternização da 
AEAMESP 2011

Está programada para o dia 1º de dezembro de 2011, quinta-feira, a partir das 18h, no Instituto de 

Engenharia (Avenida Dr. Dante Pazzanese, 120, São Paulo), a festa de confraternização da 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, que contará com várias atrações. A entrada será 

franca para os associados da AEAMESP e convidados. O local possui estacionamento pago: 

R$10,00; associados do Instituto de Engenharia pagam R$1,00. 
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SETOR METROFERROVIÁRIO - I

Entidades manifestam apoio a iniciativas paulistas de promoção do 
transporte sobre trilhos e solidariedade a Sérgio Avelleda

No início da tarde de 22 de novembro de 2011, sete entidades do setor de transportes, entre as 

quais a AEAMESP, manifestaram ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, apoio a 

iniciativas paulistas de promoção do transporte sobre trilhos e solidariedade ao presidente do Metrô-

SP, Sérgio Avelleda. A manifestação acontece três dias depois de a Justiça decidir afastar o 

presidente da Companhia do Metrô e paralisar as obras da extensão da Linha 5–Lilás (veja nota de 

esclarecimento da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos em nota a seguir)

A MANIFESTAÇÃO DAS ENTIDADES

Eis a íntegra da manifestação das entidades: “Excelentíssimo Senhor Governador Geraldo Alckmin. As 

entidades abaixo vêm por meio desta manifestar o apoio às ações de seu Governo no sentido de promover o 

transporte de passageiros sobre trilhos, tanto no âmbito da Região Metropolitana de São Paulo, bem como no 

desenvolvimento dos trens regionais para Jundiaí, Sorocaba e Santos.

“Sabemos que todos os esforços de Vossa Excelência e do Senhor Secretário Jurandir Fernandes não terão os 

desdobramentos necessários sem o apoio forte dos metroferroviários da STM, da EMTU, da CPTM e do METRÔ.

“Neste sentido, gostaríamos de manifestar o nosso apoio e prestar a nossa solidariedade ao Dr. Sérgio Avelleda, 

que com a sua competência e comportamento ético, qualifica a figura do metroferroviário paulista.

Assinam: Vicente Abate, pela Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer); Guilherme Quintella, pela 

Agência de Desenvolvimento de Trens Rápidos entre Municípios (Adtrem); José Geraldo Baião, pela Associação 

dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP); Rodrigo Vilaça, pela Associação Nacional dos 

Transportadores de Passageiros Sobre Trilhos (ANPtrilhos); Ailton Brasiliense Pires, pela Associação Nacional dos 

Transportes Públicos (ANTP), José Antonio Fernandes Martins, pelo Sindicato Interestadual da Indústria de 

Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (Simefre) e Guilherme Quintella, pela União Internacional da 

Ferrovias – Seção América Latina (UIF).
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SETOR METROFERROVIÁRIO - II

Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo emite 
nota sobre a decisão judicial de 18 de novembro . 

A Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo emitiu no dia 18 de novembro de 

2011 nota sobre decisão judicial daquela data referente à Linha 5 – Lilás, do Metrô-SP . A íntegra da 

nota é mostrada a seguir: A propósito da decisão da Justiça de afastar o presidente da Companhia 

do Metrô e paralisar as obras da extensão da Linha 5 – Lilás, a Secretaria de Estado dos Transportes 

Metropolitanos esclarece: Ponto 1 – A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos e o 

Metrô ainda não foram intimados da decisão, da qual recorrerão por uma questão de justiça. Ponto 2 –A decisão 

de prosseguir com as obras da Linha 5 – Lilás foi tomada após amplo processo administrativo no qual não se 

verificou qualquer fato incontroverso que justificasse o rompimento dos contratos. Ponto 3 – S eventual interrupção 

dos contratos sem base em provas materiais submeteria o Estado ao risco de uma longa demanda jurídica e 

prejuízos de toda sorte. A população seria prejudicada duas vezes: na paralisação das obras e no risco de 

pagamento, com dinheiro público, de indenizações a empresas privadas. Ponto 4 – O pedido de afastamento de 

Sérgio Avelleda se mostra totalmente descabido, uma vez que a licitação não foi feita em sua gestão e que a 

decisão de prosseguir os contratos foi tomada por toda a diretoria do Metrô com base no processo administrativo. 

Ponto 5 – O resultado da licitação não deu prejuízo de R$ 327 milhões, como afirma o Ministério Público Estadual. 

Este cálculo, equivocado e rudimentar, parte de pressupostos errados que nunca fizeram parte deste edital. A 

empresa que ofereceu menor preço em diversos lotes já havia vencido a primeira licitação, realizada um ano antes, 

e, portanto, sabia que, pelas regras deste edital, estava impedida de ganhar novos lotes. Deste modo, não há 

como se falar em economia de R$ 327 milhões. Se as regras fossem as desejadas pelo Ministério Público, as 

propostas seriam outras, certamente mais altas. Ponto 6 – O trecho da ampliação da Linha 5 – Lilás que é alvo da 

ação judicial (lotes 2 a 8) envolve 11 km, com 11 novas estações, entre Adolfo Pinheiro e Chácara Klabin, fazendo 

a integração com as Linhas 1 – Azul e 2 –Verde e a futura Linha 17 – Ouro. O trecho encontra-se neste momento 

em fase final de demolição dos 224 imóveis já desapropriados. A licença de instalação foi expedida pela Cetesb 

em 1º de novembro último, o que já permite o início da construção das novas estações. Ponto 7 – No lote 1, que 

vai ligar a estação Largo 13 a Adolfo Pinheiro, as obras prosseguem normalmente. Secretaria de Estado dos 

Transportes Metropolitanos.”

CASSAÇÃO PARCIAL DE LIMINAR

Também por meio de nota, a Diretoria da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô comenta a cassação 

parcial, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 22 de novembro, da decisão de primeira instância do dia 18 de 

novembro.

Teor nda nota. "O desembargador José Roberto Bedron, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, cassou 

parcialmente, nesta terça-feira (22/11), a liminar da 9ª Vara da Fazenda Pública que determinava a suspensão das 

obras da Linha 5-Lilás, entre os lotes 2 e 8, e o afastamento do presidente da Companhia, Sérgio Avelleda. O 

Tribunal de Justiça decidiu pela continuidade das obras da Linha 5. No entanto, o desembargador considerou que 

não havia a necessidade de decisão cautelar em relação ao afastamento do presidente do Metrô. A decisão do 

Tribunal de Justiça de dar continuidade às obras da Linha 5 reforça que a Diretoria do Metrô estava no caminho 

certo quando decidiu pelo prosseguimento das obras e o não cancelamento dos contratos. Com a nova decisão da 

Justiça, serão imediatamente retomadas as obras da Linha 5, que é de fundamental importância para a cidade, 

além de expandir e melhorar a operação da nossa rede. O Governo do Estado manterá seu empenho nas ações 

legais para restabelecer Sérgio Avelleda no cargo de presidente do Metrô". 
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SETOR METROFERROVIÁRIO - III

Jurandir Fernandes apresentou projetos do transporte metropolitano 
para comunidades da Zona Sul 

No dia 16 de novembro de 2011, o secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM), Jurandir 

Fernandes, apresentou os principais projetos para o sistema metroferroviário (Metrô-SP e CPTM) e ônibus 

metropolitanos (EMTU/SP) para lideranças comunitárias dos bairros Varginha, Parelheiros, Grajaú e adjacências, 

na zona sul da capital. O encontro aconteceu na Associação dos Moradores do Jardim Amália, no bairro de 

Varginha. Ampliação da Linha 9 – Esmeralda até Varginha. O secretário deu destaque ao projeto de ampliação 

da Linha 9 – Esmeralda da CPTM até Varginha, o que deverá beneficiar diretamente a população local. Serão 

investidos R$ 260 milhões para implantar mais 4,5 km de vias eletrificadas e duas novas estações: Mendes e 

Varginha. O edital de licitação para contratação dos projetos básico e executivo já foi publicado no dia 1º de 

novembro. As obras deverão ser concluídas em 2014, caso não haja entraves. Outros projetos. Jurandir 

Fernandes falou também de outros projetos. Fora os 53 trens novos que ainda serão entregues para a CPTM até o 

final de 2012, a STM está preparando os editais de licitação para a compra de mais 55 composições, 15 para o 

Metrô e o restante para a malha ferroviária.Os empreendimentos que já estão contratados ou com os projetos bem 

encaminhados, com conclusão prevista até 2014, também foram abordados por Fernandes. Entre eles, o primeiro 

trecho da expansão da Linha 5-Lilás do Metrô, com a entrega da Estação Adolfo Pinheiro, que vai melhorar os 

deslocamentos da população da zona sul.Fernandes ainda citou o Expresso Guarulhos-Cumbica, o monotrilho da 

Linha 17-Ouro, que ligará a rede metroferroviária ao aeroporto de Congonhas, e o monotrilho do prolongamento da 

Linha 2-Verde, que terá o percurso até São Mateus concluído nesta gestão. Entre os corredores de ônibus a serem 

implantados pela EMTU estão o Itapevi-São Paulo, Itapevi-Cotia, Corredor Guarulhos-São Paulo (Tucuruvi) e Jacu-

Pêssego.Ao final, o secretário respondeu a todos os questionamentos e ainda falou sobre a possibilidade de 

ampliação dos serviços do "Expresso Turístico" e dos chamados "Trens Regionais", que inicialmente farão as 

ligações da capital com Santos e Sorocaba.

Início

ESPORTE

Na semana que vem, a etapa decisiva do 10º Desafio de Kart entre 
Amigos da AEAMESP. A prova será em 30 de novembro

A última e decisiva prova do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será realizada na 

noite de 30 de novembro de 2011, quarta-feira, novamente no Kartódromo Internacional Granja 

Viana, localizado na Rua Dr.Tomas Sepe, 433, em Cotia-SP.Um pouco mais cedo. O diretor 

adjunto de esportes, Valter Belapetravicius, chama a atenção dos concorrentes para o fato de a 

próxima prova, novamente, começará às 20h30. Confirmação e antecedência. Como vem 

acontecendo desde o início da competição, a coordenação solicita que os interessados confirmem 

a presença, pois as vagas são limitadas, e que cheguem com 30 minutos de antecedência em relação ao início da 

prova. Contatos com o diretor adjunto. Os telefones para contato com o diretor adjunto Valter Belapetravicius 

são (11)5084-6291 ou (11)8266-1541 (celular).

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Com os resultados das sete etapas e, como determina o regulamento, já descartada a pior pontuação de cada 

piloto, a classificação do 10º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está assim: 1º) Sérgio, 149 pontos; 2º) 

Marina, 138 pontos; 3º) Carlos Raul, 136 pontos; 4º) Márcio, 135 pontos; 5º) Zizo, 128 pontos; 6º) Valter, 124 

pontos; 7º) Cleber, 120 pontos, e 8º) Eduardo, 119 pontos. 
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1º CHOPP TÊNIS AEAMESP 

Via Facebook, faça a pré-inscrição e deixe sugestões sobre a 
organização do 1º TÊNIS CHOPP AEAMESP 

O vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos Rossi, reitera o 

convite para que os associados a façam, via Facebook, pré-inscrições para o 1º CHOPP TÊNIS 

AEAMESP. Sugestões. Ele pede também que enviem mensagens e sugestões de locais e 

datas para a realização da atividade. A intenção é que o encontro esportivo seja realizado ainda 

no neste semestre. Faça sua pré-inscrição e mande sugestões via Facebook

Faça sua pré-inscrição e mande sugestões via Facebook

Início

FOTOS DA AEAMESP NO FACEBOOK

Veja no Facebook as fotos da 17ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária e do Jantar Dançante da AEAMESP

Acesse o link ao final desta notícia e veja no Facebook quase 1.000 fotos selecionadas 

referentes à 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e à exposição de produtos e serviços 

Metroferr 2011, realizadas paralelamente no período de 13 a 16 de setembro de 2011, e 

também fotos do Jantar Dançante, realizado o buffet Baiuca em 14 de outubro de 2011. 

Veja as fotoso no Facebook
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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA 

Estão disponíveis na Biblioteca Técnica do Portal da AEAMESP as 
apresentações da 17ª Semana de Tecnologia 

Estão disponíveis na Biblioteca Técnica do Portal da AEAMESP as apresentações da 17ª
Semana de Tecnologia Metroferroviária, realizada de 13 a 16 de setembro de 2011, no 
Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O encontro teve a presença de 
aproximadamente 2.350 participantes, que puderam assistir a 57 sessões técnicas, 
além de sessões solenes e de homenagens. O evento incluiu ainda a 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 a comercialização estiveram a cargo 
da Marcelo Fontana Promoções & Eventos. Patrocinadores. Foram patrocinadores da 17ª Semana de 
Tecnologia Metroferroviária as seguintes organizações: AcellorMittal, Alcatel-Lucent, Alstom, Altus, 
Bombardier, BNDES, CAF Brasil, IEME, Invensys, Metrô Rio, Mendes Jr., MPE, Poyry, Ruf 
International, Siemens, ViaQuatro. Apoiadores. Foram apoiadoras as seguintes organizações: Metrô-
SP, CPTM, EMTU, Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Governo do Estado de São Paulo, 
ABIFER, AECESP, AEEFSJ, AESabesp, ALEASP, ANTF, ANPTrilhos, ANTP, CREA-SP, Instituto de 
Engenharia, Metrofor, Revista Ferroviária, Revista Ferrovia, São Paulo Convention, SEAM, SEESP, 
SIMEFRE, VDI. 

Acesse a Biblioteca Técnica do Portal da AEAMESP
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SETOR METROFERROVIÁRIO - IV

Em 6 de dezembro, Simefre dará posse à nova diretoria e apresentará 
balanço de 2011 e projeções para 2012. Veja o programa.

Estão previstos para o dia 6 de dezembro de 2011, a partir das 8h30, em São Paulo, o encontro de 

final de ano e a solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato Interestadual da Indústria de 

Materiais e Equipamentos Ferroviário e Rodoviário (Simefre). Abertura e resultados. O programa 

prevê para 8h30 – Cerimônia de abertura pelo presidente do Simefre, José Antonio Fernandes 

Martins e apresentação do desempenho e resultado econômico dos setores industriais filiados à 

entidade e perspectivas para 2012: Ônibus, Implementos Rodoviários, Veículos de Duas Rodas (Bicicletas e 

Motocicletas) Metroferroviário (Cargas Passageiros), Relações Trabalhistas. Cenário econômico. 10h - Palestra 

do economista Antonio Lanzana, abordando o tema: Cenário Econômico Mundial e Brasileiro. BNDES10h40 -

Apresentação de Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, superintendente da Área de Operações Indiretas do 

BNDES, sobre o tema Financiamentos para a indústria e operadoras de transporte ferroviário, metroferroviário e 

rodoviário. Presidente da Câmara federal. 11h - Palestra do presidente da Câmara Federal, deputado Marco 

Maia, sobre o tema O Legislativo e as reformas necessárias para sustentar o desenvolvimento do País. TAV e 

Concessões. 11h20 - Apresentação do diretor geral da ANTT, Bernardo Figueiredo, sobre o tema Projeto do TAV 

e Concessões Rodoviárias e Ferroviárias. Ministro dos Transportes. 11h40- Palestra do ministro dos 

Transportes, Paulo Sérgio Passos, sobre o tema Realizações e programa de obras de ampliação e melhoria das 

ferrovias e rodovias do País. Encerramento. 12h20 - Palavras de encerramento do seminário, por Paulo Skaf, 

presidente da FIESP.
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SETOR METROFERROVIÁRIO - V

Desde a semana passada, está no ar o primeiro portal da Estrada de 
Ferro Campos de Jordão

O diretor da Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ), arquiteto Ayrton Camargo e Silva, informa 

que entrou no ar em 15 de novembro de 2011 o primeiro portal da ferrovia, que comemora 97 anos 

de operação. Informações. O portal traz uma apresentação e também dados históricos sobre a 

Estrada de Ferro Campos do Jordão, hoje vinculada à Secretaria de Transportes Metropolitanos do 

Estado de São Paulo. E fornece informações para quem quiser utilizar os serviços da ferrovia. Para 

conhecer o portal, acesse o link ao final desta notícia.

Acesse o novo portal da Estrada de Ferro Campos de Jordão

Início

EVENTO INTERNACIONAL

Até esta quinta, 24 de novembro, Guadalajara, no México, recebe a XXV 
Assembleia Geral da Alamys 

Até a próxima quinta-feira, 24 de novembro de 2011, prosseguirá em Guadalajara, México, a 

XXV Assembleia Geral da Associação Latinoamericana de Metrôs e Subterrâneos, aberta no 

último sábado, 19 de novembro, e que tem tema geral Presente e futuro da mobilidade na 

Iberoamérica. O encontro marca o vigésimo quinto aniversário da entidade. Programação 

técnica e de debates.Haverá painéis e conferências sobre diferentes temas: Liderança 

política e grandes projetos de transporte público, Apresentação das atividades de Alamys e 

da Secretaría Geral as apresentações a cargo dos comitês técnicos referentes às áreas de Gestão, Planificação, 

Manutenção e Operação. O programa inclui, sem confirmar, conferência com o título Sistemas integrais de 

mobilidade para metrópoles, a cargo do professor Vukan R. Vuchic, Universidade da Pensilvânia, EUA. Outros 

temas. No programa estão incluídos os seguintes outros temas: Desafios no desenvolvimento de sistemas de 

transporte público na América do Norte, Apresentação de novos membros principais da Alamys, Êxitos da 

mobilidade em metrôs e bondes no mundo, Governos mexicanos ante à mobilidade sustentável: avanços e 

desafios, com a participação de governadores de diferente estados mexicanos; Tecnologías de ponta para novos 

projetos de mobilidade, com a participação de representantes da indústria e do setor metroferroviário; Problemática 

da mobilidade em cidades médias, Mobilidade em grandes metrópoles, Apresentação de novos membros 

aderentes de Alamys, Responsabilidade social, Crise econômica e transporte público em grandes cidades, O papel 

das associações no desenvolvimento de sistemas de transporte público, com a participação da Associação 

Nacional de Transportes Públicos (ANTP), do Brasil, representada pelo engenheiro Conrado Grava de Souza; 

União Internacional de Transportes Públicos (UITP), Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER) e da 

entidade MAFEX. Sessão final. No final, haverá a apresentação das próximas reuniões da Alamys: XXVI 

Assembleia Geral, em Cádiz, Andaluzía, Espanha, e a 17ª Reunião dos Comitês Técnicos, em local ainda não 

definido. Haverá, no final, a apresentação da Declaração Institucional da Alamys. O programa inclui a realização de 

visitas técnicas.

Acesse o hotsite com todas as informações sobre a XXV Assembléia da Alamys
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ANIVERSARIANTES

Veja no Portal da AEAMESP os aniversariantes do mês de novembro

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados aniversariantes no mês de novembro. Na 

primeira página. Na primeira página do Portal da AEAMESP, 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 dos aniversariantes do mês de novembro
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