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SETOR METROFERROVIÁRIO

Com participação da AEAMESP, Comissão de Viação e Transporte da 

Câmara Federal discutirá riscos da operação 24 horas para metrôs e 

trens

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, será um dos especialistas a serem 

ouvidos em audiência pública na Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federal – em data e 

a hora a serem ainda definidas – para esclarecimentos sobre os riscos decorrentes da eventual 

obrigatoriedade de operação sem interrupção por 48 horas de metrôs e trens metropolitanos nos 

finais de semana em todo o País, como propõe o Projeto de Lei 5.122/2013, do deputado José Izar. 

O projeto propõe também que o transporte público por ônibus em cidades com população superior a 300 mil 

habitantes funcionem todos os dias da semana em período integral. Riscos. “Caso aprovado por esta Casa, o 

referido Projeto de Lei colocaria em risco a vida de milhares de trabalhadores metroferroviários e milhões de 

usuários dos sistemas no Brasil”, assinala um documento da Associação Nacional dos Transportadores de 

Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), que busca mostrar aos parlamentares a importância dos intervalos da 

madrugada para o desenvolvimento diário de diferentes serviços de manutenção que garantem a segurança dos 

sistemas. No mundo. O texto, que pode ser lido por meio de link ao final desta matéria, revela que os maiores 

sistemas de metrô do mundo têm intervalos diários similares aqueles utilizados pelos sistemas brasileiros. E 
informa que o único caso de operação 24 horas é o do metrô nova-iorquino, cuja singular característica, com 

diversas linhas no mesmo sentido, permite que algumas vias sejam interrompidas para manutenção sem que o 

sistema como um todo deixe de prestar serviço. 

PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA

O requerimento para a audiência pública foi assinado pelos deputados federais Hugo Leal, Edinho 
Araújo e Vanderlei Macris. Além de Baião, deverão ser convidados para a sessão Joubert Flores, 
presidente da ANPTrilhos e diretor de Engenharia do MetrôRio; João Gouveia, diretor de Operações 
da concessionária Supervia, do Rio de Janeiro; Mário Fioratti, diretor de Operações do Metrô-SP; 
Humberto Kasper, presidente da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb), e Wagner 
Fajardo Pereira, que, a exemplo do presidente da AEAMESP, é membro do Conselho Nacional das 
Cidades.

Veja o texto da requisição de audiência pública

Conheça a redação do projeto de lei

Leia o documento produzido pela ANPTrilhos sobre riscos da operação 24 horas
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JORNAL AEAMESP

Publicada a edição número 31 do Jornal AEAMESP

Está disponível no portal da Associação, em versão eletrônica, a edição número 31 do Jornal 

AEAMESP. 19ª Semana e Metroferr 2013. A matéria de primeira página mostra que as 

apresentações de trabalhos técnicos constituirão um dos pontos fortes da 19ª Semana de 

Tecnologia. Nas páginas centrais, há um texto sobre a estrutura temática da 19ª Semana, com os 

principais painéis de debate. Opinião. O jornal apresenta na página 6 o artigo Da tarifa ao Plano, a 

contribuição dos trilhos para a mobilidade, assinado pelo presidente da AEAMESP, José Geraldo 

Baião. 

NOVA JANELA PARA O RISO

Na página 7, o Jornal AEAMESP  traz nova edição da tradicional coluna Uma Janela para o Riso, 
preparada com muito carinho e humor pelos engenheiros Ariovaldo Veiga e Rogerio Belda. Boa 
leitura.

Leia a nova edição do Jornal AEAMESP
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BOLETIM AEAMESP

Boletim AEAMESP alcança o número 200. A fase semanal começou há 

três anos e soma 150 edições. 

O Boletim AEAMESP alcança sua edição de número 200 . A publicação foi lançada há cinco anos e 

interrompida no número 50, quando teve início o processo de reestruturação do Portal da AEAMESP 

na Internet. A retomada aconteceu na semana de 18 a 24 de outubro de 2010. Edições semanais.

Inicialmente quinzenal, a publicação passou a ser semanal. A proposta na nova fase foi justamente, 

aproximar ainda mais a AEAMESP de seus Associados e portar as mensagens da Associação para 

as Entidades e Instituições de seu relacionamento. 

Início
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - I

As inscrições online para a 19ª Semana, com descontos, terminam em 4 

de setembro

As inscrições online para a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária se encerrarão na quarta-feira 

da próxima semana, 4 de setembro de 2013. Após esta data, as inscrições somente poderão ser 

feitas no local do evento, com preço integral. Para se inscrever on line.  Para fazer a inscrição, 

acesse o link ao final desta notícia. O evento. A 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

acontecerá no período de  10 e 13 de setembro de 2013, no Centro de Convenções Frei Caneca, 

em São Paulo, junto com a exposição de produtos e serviços Metroferr 2013.

Acesse o link para fazer a inscrição
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - II

Conheça a agenda de painéis e a relação de trabalhos técnicos e 

programe-se para acompanhar a 19ª Semana de Tecnologia 

Consultas à programação dos painéis de debates e à relação de trabalhos técnicos aprovados, 

disponíveis no Portal da AEAMESP, fornecerão um bom roteiro para acompanhar a 19ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária, a ser realizada de 10 a 13 de setembro de 2013 no Centro de Convenções 

Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à exposição de produtos e serviços Metroferr 2013. Painéis e 

trabalhos selecionados. Serão 12 as sessões expositivas e de debates durante os quatro dias do encontro. Por 

sua vez, a Comissão Julgadora selecionou 34 das 60 sínteses dos trabalhos técnicos inscritos, para serem 

apresentados em diferentes sessões da 19ª Semana. A ordem de apresentação dos trabalhos será divulgada 
oportunamente. 

Veja a programação dos painéis de debates

Acesse o hotsite da 19ª Semana com informações sobre os trabalhos aprovados
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - III

Semana de Tecnologia permite a divulgação novas soluções de 

mobilidade nas metrópoles brasileiras, diz presidente da EMTU

“A Semana de Tecnologia Metroferroviária, já se consolidou como importante foro de ideias dos setores 

público e privado. Ao longo dos anos, tem confirmado o nível de excelência alcançado pela engenharia de 

transporte no Brasil, possibilitando também a troca de experiências e a divulgação de novas soluções de 

mobilidade nas metrópoles brasileiras”, diz Joaquim Lopes, diretor-presidente da Empresa Metropolitana 

de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU-SP. VLT da Baixada. Como palestrante do painel Projetos de VLTs 

em Estudo e Implantação no Brasil, programado para o dia 13 de setembro, das 9h00 às 10h20 como parte da 

programação da 19ª edição do evento, Lopes terá a oportunidade de explicar um pouco mais sobre o Veículo Leve 

Sobre Trilhos programado para circular na Baixada Santista em 2014. Interação com a cidade. Trata-se de um 

investimento de R$ 1 bilhão do Governo do Estado de São Paulo em um modal que opera com sucesso em 

diversas cidades europeias, interagindo com o meio urbano de maneira amigável, circulando ao nível das ruas, 

preservando o patrimônio histórico e colaborando para a revitalização urbanística das vias por onde passa. 
Empregos. Os benefícios do empreendimento se estendem à geração de cerca de mil empregos e aos impostos 

destinados aos municípios por onde o VLT circulará. Cerca de R$ 10,5 milhões em tributos serão revertidos às 

administrações municipais a partir dos contratos de obras e sistemas de comunicação e sinalização já assinados. 

Atendimento. O VLT da Baixada Santista atenderá diretamente 70 mil usuários por dia. Quando a reestruturação 

das linhas intermunicipais e municipais estiver concluída, cerca de 220 mil usuários serão beneficiados com mais 

qualidade de vida e conforto no transporte público.
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 - IV

Profissionais da CPTM apresentarão na 19ª Semana trabalho sobre 

procedimento que garante 'desembarque zero para a via'

O trabalho intitulado DZV – Desembarque Zero para a Via é um dos selecionados para fazer parte da 
grade de programação da 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, que acontecerá no período de 10 

a 13 de setembro de 2013, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). A apresentação 

será no dia 11 de setembro, das 9h40 às 10h20, na Sala 1. Segurança. Na ocasião os profissionais da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Carlos Álvaro Guimarães, Gustavo Henrique Lucas Jaquie e 

Paulo Henrique Cardoso Mota falarão sobre o trabalho que foi desenvolvido com o objetivo de reduzir 

significativamente o tempo de reboque de trem com trem da série 7000 da CPTM, com aquele que estiver mais 

próximo do avariado, eliminando o desembarque de empregados para via para realizar os procedimentos de 

reboque e consequentemente o desembarque de usuários. Através de um sistema de rápida aplicação, fácil 

execução e seguro.
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IMAGEM DO TRANSPORTE NA RMSP

Pesquisa de Imagem do Transporte na Região Metropolitana de São 

Paulo mostra crescimento do Metrô-SP. ViaQuatro ocupa o melhor 

patamar

A Pesquisa de Imagem do Transporte na Região Metropolitana de São Paulo, publicada esta 

semana pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), mostra que o Metrô-SP 

melhorou ligeiramente sua posição em 2012, obtendo 75% de avaliações positivas 
(excelente/bom) contra 74% alcançados no ano anterior. ViaQuatro no melhor patamar. A 

Linha 4 – Amarela, operada pela concessionária Via Quatro, obteve 85% de aprovação, mesmo patamar 

alcançado pelo Expresso Tiradentes, o que coloca os dois sistemas como os mais bem avaliados. No ano 

passado, a Linha 4 – Amarela havia obtido 89% de avalições positivas e o Expresso Tiradentes, 74%. CPTM. A 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) obteve 44% de avaliação positiva em 2012, contra 48% na 

pesquisa anterior. Outros sistemas. Os ônibus municipais da capital tiveram 35% de aprovação contra 40% no 

ano anterior. Os micro-ônibus obtiveram 41% de avaliação positiva, contra 39% obtidos em 2011. Os ônibus em 

corredores da capital alcançaram 53% de avaliações positivas, contra 54% do ano anterior. O Corredor São 

Mateus-Jabaquara registrou em 2012 67% de excelente/bom contra 79% no ano anterior, e os ônibus 

metropolitanos obtiveram 45% de avaliação positiva nesta pesquisa contra 51% na pesquisa anterior. Novidade na 

metodologia. As entrevistas desta pesquisa aconteceram ainda em 2012, cerca de seis meses antes das 

manifestações de junho. A novidade na metodologia desta pesquisa em relação aos anos anteriores foi buscar a 
percepção da população da qualidade do transporte por etapas da viagem: o trajeto da casa do usuário ao 

ponto/estação de embarque; o trajeto do primeiro modo e a transferência para o segundo modo de transporte; e o 

trajeto do desembarque no último modo e o destino final do usuário. 

Veja arquivo com a íntegra da pesquisa publicado no portal da ANTP

Veja artigo de Rogerio Belda sobre o tema
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CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES EM SÃO PAULO

Até 10 de setembro, estará disponível para consulta pública minuta de 

decreto que cria em São Paulo o Conselho Estadual das Cidades 

Com o objetivo de receber sugestões, o Governo do Estado de São Paulo disponibiliza para consulta 

pública até 10 de setembro de 2013, a minuta do decreto que cria o Conselho Estadual das Cidades –

Concidades-SP. O decreto pode ser acessado por meio de link ao final desta notícia. Significado. 

Segundo nota do governo paulista, o Concidades-SP será "uma instância democrática para se discutir 

questões fundamentais do desenvolvimento urbano paulista como habitação, mobilidade, saneamento 

e uso do solo, e servirá como instrumento de integração entre representantes dos poderes públicos municipal e 

estadual e a sociedade civil, no contexto do movimento pela reforma urbana". 

Veja a minuta do decreto

Veja matéria sobre esse tema publicada no portal da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano
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TRANSPORTE METROPOLITANO

EMTU encaminhou à AEAMESP exemplares de publicações sobre 

transporte metropolitano, cujas versões virtuais podem ser livremente 

acessadas

A Empresa Metropolitana de Transportes Metropolitanos (EMTU), vinculada à Secretaria de 

Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, encaminhou  nesta semana à AEAMESP 

exemplares das publicações Sumário SIVIM 2012 - Sistema Viário de Interesse Metropolitano, 

de 120 páginas, e Programa de Revitalização dos Núcleos Urbanos e das Centralidades 

Servidas pelo Transporte Metropolitano sobre Pneus - ProPolos, de 96 páginas, que permanecerão na biblioteca 
da Associação. Edições virtuais. Ao mesmo tempo, a EMTU informou os endereços por meio dos quais é 

possível ter acesso às edições virtuais de ambas as publicações (ver abaixo).

Acesse o Sumário SIVIM 2012

Acesse o caderno ProPolos
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ELEIÇÃO NO METRUS

Até o dia 16 de setembro estarão acontecendo as eleições para renovar 

os Conselhos Deliberativo e Fiscal e o Comitê de Gestão do Metrus

De 26 de agosto de 2013 até o dia 16 de setembro estarão se desenvolvendo as eleições para 

renovar os Conselhos Deliberativo e Fiscal e o Comitê de Gestão do Metrus - Instituto de Seguridade 

Social. Definições. A eleição definirá para o Conselho Deliberativo, uma vaga para participante ativo 

ou assistido; a suplência será ocupada pelo segundo candidato mais votado. Para o Conselho Fiscal, 

uma vaga para participante assistido; o segundo lugar ocupará a suplência. Para o Comitê de 

Gestão, serão três vagas para ativo e uma para assistido. Importância. Tendo como foco os 

interesses de seus associados, a AEAMESP realça a importância da participação nessa eleição.

Acompanhe o processo eleitoral no portal do Metrus
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SISTEMA CONFEA-CREA

Mais quatro meses para o registro de ARTs relativas a obras ou serviços 

já concluídos e a cargos ou funções extintos. Prazo final: 31 de 

dezembro.

Em 31 de dezembro de 2013, encerra-se o novo prazo para que os profissionais da área tecnológica 

solicitem o registro de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) relativas a obras ou serviços 

já concluídos e a cargos ou funções extintos. Novo prazo. Resolução anterior do Conselho Federal 

de Engenharia e Agronomia (CONFEA) havia determinado que o prazo para aquelas solicitações de 

registro fossem feitas até o final do ano passado, porém, a Resolução nº 1.044, de 25 de março de 

2013, concedeu o novo prazo. 

Veja outras informações, incluindo a íntegra da Resolução nº 1.044 do CONFEA
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2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Até 24 de setembro, estarão abertas as inscrições para 2º Festival de 

Tênis, Chopp e Churrasco. O encontro será em 28 de setembro

Até 24 de setembro, estarão abertas na secretaria da AEAMESP as inscrições para o 2º TÊNIS 

CHOPP AEAMESP -- Festival de Tênis, Chopp e Churrasco, que será realizado no sábado, 28 

de setembro de 2013, das 9h às 17h, na Área de Lazer do Metro Clube, no Jabaquara. Para se 

inscrever. Entrar em contato com a Debora Camichiolli, pelo telefone (11) 3284-0041 ou pelo e-

mail eventos@aeamesp.org.br Duplas de competidores. As duplas serão formadas no ato da 

inscrição ou por sorteio. Integrantes das duplas originalmente formadas poderão ser 

substituídos, caso não tenham condições de continuar na partida, em razão, por exemplo, de 

contusões. 

FORMATO DA DISPUTA

Serão constituídas duas chaves. As duplas que conquistarem a primeira colocação jogarão com as duplas que 

obtiveram a segunda colocação da chave oposta, em jogos semifinais. Os vencedores se enfrentarão na final. “Os 

jogos serão realizados em um set de quatro games – ou com cinco, se houver empate 2x2 –, sem vantagem; todos 

os jogadores sacarão. Partida final. O vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos 

Rossi, explicou que final poderá ser desenvolvida em um set profissional, com 'tie-break'. Troféus. Ele afirmou que 

será entregue troféu para cada integrante da dupla campeã. Convite. O vice-presidente reiterou o convite para que 

associados, familiares e amigos participem e aproveitem o churrasco e o chope que serão servidos a partir das 

11h! Preços. Os preços são os seguintes: associados e dependentes, R$ 10,00; não associados R$ 50,00.

Para se associar, imprima a ficha de inscrição e mande para a AEAMESP
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JANTAR DANÇANTE

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 23 Anos da 

AEAMESP. Será em 25 de outubro, no Tênis Clube Paulista

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 23 Anos da AEAMESP, evento reprogramado 

para o dia 25 de outubro de 2013, no Tênis Clube Paulista (Rua Gualachos, 285, Aclimação, São 

Paulo-SP). Preços. Os convites custam R$ 110,00 para associados, e R$ 125,00 para não 

associados. Parcelamento. O pagamento pode ser parcelado em até três vezes: 30 de agosto, 30 de 
setembro e 15 de outubro. Para informações e aquisição. Entrar em contato com Debora Camichiolli, 

na sede da AEAMESP, pelo telefone (11)3284-0041 ou pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br
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ESPORTE

Na quarta-feira, 11 de setembro, emoção e adrenalina de sobra com a 

sexta e antepenúltima etapa do 12º Desafio de Kart

Está prevista para a noite da quarta-feira, 11 de setembro de 2013, a sexta e antepenúltima etapa 

do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. A prova acontecerá novamente no Kartódromo 

Internacional Granja Viana, localizado na Rua Doutor Tomas Sepe, 433, em Cotia-SP. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Depois de cinco etapas, é a seguinte a classificação geral do 12º Desafio de Kart entre Amigos da 
AEAMESP (entre parêntesis, está indicada a pontuação já com o descarte do pior resultado, conforme 
determina o regulamento): 1º) Enrique Erbolato, 130 (116); 2º) Márcio Cristiano, 129 (108); 3º) 
José Donizete (Zizo), 121 (102); 4º) Carlos Raul, 119 (100); 5º) Marina Caldas, 90 (90); 6º) 
Luciano Conceição, 76 (76); 7º) Valter Belapetravicius, 72 (72); 8º) Sérgio D'Agostinho, 66 (66).
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