
Número 239 - DE 26 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2014
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comunicação e de organização interna para 2014

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - I
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Com participação da AEAMESP, 13ª Conferência de Produção Mais Limpa e 
Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo reforça a legislação municipal 
sobre o tema
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QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO

Secretariado do MDT define foco temático e ações institucionais, de 

comunicação e de organização interna para 2014

Em reunião na sede da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), em São Paulo, 

com a participação do presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, o Secretariado 

do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos (MDT) 

aprovou as propostas de ações para os próximos meses, compreendendo o foco temático, 

ações de relacionamento institucional, de comunicação e pontos referentes à organização interna do MDT. Foram 

também aprovados os balanços, os atos da área financeira e as ações desenvolvidas em 2013 e o planejamento 

financeiro para este período. A AEAMESP é fundadora e participa do MDT desde a criação desse movimento em 

2003. 

DEFINIÇÕES

Foco temático. Quanto ao foco temático do MDT para o ano de 2014, foram definidas ações referentes à 

implementação da Lei de Mobilidade Urbana, barateamento de tarifas, inclusão dos automóveis na política de 

mobilidade sustentável, implantação de sistemas integrados estruturais, a Missão do MDT, programa de 

qualificação dos serviços convencionais de ônibus e temas relacionados com a qualificação das calçadas e da 

circulação de bicicletas. Plano Institucional.No que diz respeito ao plano institucional, o MDT estabeleceu para o 

ano de 2014 ações referentes a diferentes pontos, considerando a atuação no Conselho Nacional das Cidades, no 

qual a AEAMESP tem representação, e no Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no 

Trânsito, que reúne vários ministérios e entidades civis; atividades em cooperação com a Frente Nacional de 

Prefeitos (FNP), Confederação Nacional de Municípios (CNM) e Associação Brasileira de Municípios (ABM); ações 

conjuntas com o Fórum Nacional da Reforma Urbana (FNRU), Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 

Públicos de Transporte Urbano e Trânsito. Foi também indicada a participação do MDT em eventos de entidades 

do Secretariado Nacional, entre as quais, a 20ª Semana Nacional de Tecnologia Metroferroviária e a Metroferr 

2014, promovidos pela AEAMESP. O item final desse segmento diz respeito ao acordo de parceria firmado pelo 

MDT com o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU) e com a Fundação Ford, com várias atividades. Ações 

de comunicação. Com relação às ações de comunicação, o MDT estabeleceu para o ano de 2014 atividades 

referentes a estes pontos: implantação do Portal do MDT na Internet e aprimoramentos no boletim mensal 

eletrônico Movimentando, no Blog do MDT e na página do Facebook; a atualização da principal publicação teórica 

do Movimento, intitulada Mobilidade Urbana e Inclusão Social, a elaboração de uma cartilha popular, o 

desenvolvimento de cursos de mobilidade sustentável e também palestras e seminários. Organização interna.

Quanto à estruturação interna, foi examinada a possibilidade de ampliação das regionais do MDT (hoje opera a 

regional Goiás), a pertinência da transformação do MDT em uma ONG (Organização Não Governamental) ou em 

uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), a manutenção do critério de reuniões 

quadrimestrais do Secretariado Nacional, a prospecção de novos contribuintes e ajustes na equipe fixa da 

entidade. Relato completo. Um relato completo das decisões da reunião Secretariado Nacional será publicado em 

breve no boletim eletrônico Movimentando, que pode ser conhecido por meio de link abaixo.

Acesse o boletim eletrônico Movimentando, do MDT
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - I

Terminarão neste domingo, 1º de junho, as inscrições de trabalhos para 

a 20ª Semana. Haverá três prêmios de R$ 5 mil para os melhores 

trabalhos.

Terminará no próximo domingo, dia 1º de junho de 2014, às 23h59 (horário de Brasília) o prazo para 

inscrições de trabalhos técnicos a serem apresentados durante a 20ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária da AEAMESP, a ser realizada de 9 a 12 de setembro de 2014 no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Crescimento, Equilíbrio e Desenvolvimento. Neste ano, 

a programação da 20ª Semana será estruturada em torno do trinômio Crescimento, Equilíbrio e 

Desenvolvimento, defendendo os sistemas metroferroviários, em conjunto com o planejamento integrado entre 

transporte e uso do solo como a solução mais adequada para romper a crise de mobilidade nas cidades 

brasileiras. 

PREMIO TECNOLOGIA

E DESENVOLVIMENTO

METROFERROVIÁRIOS

Na comemoração dos vinte anos da Semana de Tecnologia Metroferroviária, a AEAMESP firmou parceria com a 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e com a Associação Nacional dos Transportadores de 

Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) para oferecer o Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 

aos melhores trabalhos técnicos apresentados no congresso. Atenção ao primeiro prazo. Originalmente previsto 

para o domingo 18 de maio de 2014, o prazo da Etapa 1 – Inscrição e entrega da 'síntese' do trabalho técnico foi 

prorrogado por duas semanas, terminando no domingo,1º de junho de 2014, às 23h59 (horário de Brasília). A 

divulgação dos resultados da Etapa 1 será feita até o dia 17 de junho.

TRÊS CATEGORIAS

Os trabalhos deverão ser inscritos em três categorias, cada uma das quais com um conjunto de subcategorias. 

São elas: Categoria 1 - Políticas públicas, planejamento urbano, mobilidade sustentável, planejamento e 

concepção de sistemas de transporte; Categoria 2 - Financiamento (funding) e gestão de empreendimentos de 

transporte, e Categoria 3 - Tecnologias de implantação, operação e manutenção de sistemas de transporte. Prêmio 

e destaques. Serão quinze os agraciados com troféus; os três melhores artigos técnicos receberão um prêmio de 

cinco mil reais cada um. Publicação na revista Engenharia. Os três melhores trabalhos serão publicados pela 

revista Engenharia, do Instituto de Engenharia de São Paulo.

REGULAMENTO

Disponível no Portal da AEAMESP, o regulamento trata da inscrição dos trabalhos para apresentação na 20ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária e a participação facultativa no Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento 

Metroferroviários. São focalizados aspectos como habilitação, temas, prazos, diretrizes para formulação das 

sínteses, dos artigos técnicos e das apresentações em Power Point, bem como o formato de apresentação nas 

salas técnicas da 20ª Semana e presença nos anais do encontro. Sobre o Prêmio. O regulamento focaliza 

também os objetivos do prêmio, características da premiação, qualificação e participação, critérios de avaliação, 

divulgação dos resultados e cerimônia de premiação.

Acesse a página com outras informações, as fichas de inscrição dos trabalhos e o regulamento do Prêmio.

Início

.

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - II

Está no ar a página eletrônica da 20ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária da AEAMESP. Acione o link e confira a novidade.

"É com muita honra que anunciamos a nova página eletrônica da 20ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária , da AEAMESP, que será realizada de 9 a 12 de setembro de 2014 em São Paulo-

SP", afirmou David Niegeski, gerente de Contas da CKZ Eventos, empresa organizadora do 

encontro. O endereço da página pode ser acessado a partir de link ao final desta notícia. 

Niegeski prossegue: "Este ano, o evento chega à sua vigésima edição graças à participação ativa e envolvimento 

dos profissionais do setor e fornecedores de produtos, serviços e tecnologias que buscam continuamente a 

melhoria e expansão do setor metroferroviário no Brasil. Esta edição comemorativa está sendo formatada em torno 

do trinômio Crescimento, Equilíbrio, Desenvolvimento, propondo um debate estratégico sobre a importância 

fundamental do crescimento do transporte sobre trilhos para equilibrar cidades e promover o desenvolvimento 

urbano. 

Sobre a Metroferr. O gerente assinalou ainda: "A Metroferr, exposição de tecnologias, produtos e serviços 

voltados para o setor metroferroviário, que acontece paralelamente à Semana de Tecnologia, recebeu no último 

ano 3.250 visitantes com um perfil altamente técnico formado por tomadores de decisão. Para esta a vigésima 

edição, esperamos cerca de 3.800 visitantes, o que torna a Metroferr uma plataforma estratégica de 

posicionamento e realização de negócios para diversas empresas que servem à este mercado". 

Contatos. David Niegeski disse esperar contar com a participação de empresas e entidades do setor nessa 

vigésima edição da Semana de Tecnologia Metroferroviária Ele concluiu, afirmando: "Para conhecer as opções de 

patrocínio e exposição, basta entrar em contato com CKZ Eventos". Os contatos de David Niegeski são: 

david@ckzeventos.com.br; telefones (21) 9737-7492 ou (21) 2249-9550.

Conheça a página eletrônica da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária
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SETOR METROFERROVIÁRIO

A AEAMESP lamenta o falecimento do diretor-presidente da CBTU, 

Francisco Carlos Caballero Colombo

A AEAMESP lamenta o falecimento do diretor-presidente da Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (CBTU), Francisco Carlos Caballero Colombo, ocorrida em 27 de maio de 2014, e se 

solidariza com seus familiares, amigos e colegas neste momento de perda. O sepultamento 

aconteceu em 28 de maio, no Cemitério do Araçá, na cidade de São Paulo. 

O PROFISSIONAL E O DIRIGENTE

Francisco Carlos Caballero Colombo formou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Mackenzie, de São 

Paulo. Ele atuou como assessor especial da presidência e diretor de Patrimônio da Companhia Metropolitana de 

Habitação da Prefeitura de São Paulo (COHAB), diretor administrativo da Ferrovia Paulista S/A. (FEPASA), diretor 

administrativo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), diretor 

comercial da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), assessor da 

Presidência da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A, também do governo do Estado de São Paulo, assessor 

executivo da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação (PRODAM). Ele era conselheiro da 

Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos).
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BOLÃO AEAMESP DA COPA 2014

Associados têm até 10 de junho para mandarem seus palpites para o 

Bolão AEAMESP da Copa 2014. Haverá prêmios para os três primeiros 

colocados

Acionando o link ao final desta notícia, os associados poderão conhecer e participar sem custos do 

Bolão AEAMESP da Copa 2014. Informações e orientações. A partir do próprio link, o interessado 

encontrará o Regulamento e orientações para elaborar e definir seu palpite, cobrindo os 64 jogos da 

Copa do Mundo FIFA 2014. Palpites até 10 de junho. Os palpites deverão ser encaminhados para o 

setor de Eventos da AEAMESP, por intermédio do e-mail: eventos@aeamesp.org.br, até o dia 10 de 

junho de 2014. Prêmios: TV 40 polegadas e 'tablets'. Os três primeiros colocados na pontuação geral receberão 

prêmios. O primeiro colocado receberá uma TV de 40 polegadas; o segundo e o terceiro colocados receberão, 

cada um, um 'tablet'. Os prêmio serão entregues na Reunião do Conselho Deliberativo da AEAMESP, em 28 julho 

de 2014. 

APENAS UM PALPITE POR ASSOCIADO 

O engenheiro Carlos Augusto Rossi, vice-presidente de Assuntos Associativos, informa que cada associado 

poderá registrar apenas um palpite. Evolução dos pontos. Os pontos de cada concorrente serão somados ao 

longo da competição, considerando resultados exatos, vitórias e empates. Resultados parciais. Serão informados 

pela AEAMESP a todos os participantes os resultados parciais de classificação do Bolão em cada etapa da 

evolução da Copa do Mundo FIFA 2014. Desempates. Em caso de empate entre concorrentes do Bolão, o 

primeiro critério de desempate será acertar qual foi o time campeão; o segundo critério será acertar o time vice-

campeão, depois, o terceiro lugar e, depois, ainda, o quarto lugar. Persistindo o empate, o quinto critério é o acerto 

do placar correto do jogo 64 (final), o sexto critério é o acerto do placar correto do jogo 63 (terceiro lugar), e assim 

sucessivamente para os jogos 62, 61, 60 até o jogo 1. Caso não se caracterize o desempate, será feito um sorteio 

na sede da AEAMESP. 

Acione este link para participar do Bolão AEAMESP da Copa 2014

aça parte do nosso quadro de associados. Baixe o documento, imprima, preencha e envie para AEAMESP
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ESPORTE - I

No dia 5 de junho, pilotos voltam às pistas para a quarta etapa do 13º

Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

Está agendada para a quarta-feira, 5 de junho de 2014, no Kartódromo Internacional Granja Viana, 

a quarta etapa do 13º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. A prova terá bateria de 25 

minutos, sendo cinco minutos de tomada de tempo (para reconhecimento da pista e definição do 

grid de largada) e 20 minutos de corrida. A largada será às 21h; os competidores devem chegar 

com pelo menos 30 minutos de antecedência. 

ZIZO LIDERA

Com três das oito etapas já realizadas, José Donizete (Zizo) lidera a classificação geral do 13º Desafio de Kart 

entre Amigos da AEAMESP. As primeiras oito posições. Eis as primeiras oito posições da competição: 1º) José 

Donizete (Zizo), 81 pontos; 2º) Luciano Conceição, 71; 3º) Leonardo Silva, 63; 4º) Valter Belapetravicius, 62; 5º) 

Carlos Raul, 60; 6º) Henrique Erbolato, 58; 7º) Sergio D´Agostinho, 53; 8º) Marcio Cristiano 52. 

Início
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ESPORTE - II

Se você não está na lista do Felipão, participe às terças-feiras, entre 18h 

e 20h20, das partidas de futebol society da AEAMESP

Todas as terças-feiras, entre 18h às 20h20, a AEAMESP promove partidas de futebol society em 

quadra localizada da Rua Xavier de Almeida, 1.312, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. 

Participação.Para outras informações, o interessado pode entrar em contato com o vice-presidente 

Carlos Rossi, pelo celular (11)97100-2496

Início
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SEMINÁRIO PROFISSIONAL

VDI-Brasil desenvolverá em 31 de julho o seminário Gerenciamento de 

Tempo para Engenheiros

Entidade parceira da AEAMESP, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) 

programou para o dia 31 de julho de 2014, das 8h30 às 17h30, na Câmara de Comércio e Indústria 

Brasil-Alemanha (Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP) o seminário   Gerenciamento do 

Tempo para Engenheiros, a ser conduzido por Ricardo Alves, mestre em Administração e professor 

universitário, e que tua no segmento de capacitação profissional há cerca de vinte anos. Objetivo. O 

seminário tem como objetivo apresentar uma metodologia prática para o uso correto do tempo. 

Acione este link para outras informações e inscrições
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MEIO AMBIENTE

Com participação da AEAMESP, 13ª Conferência de Produção Mais Limpa 

e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo reforça a legislação 

municipal sobre o tema

Representada por seu diretor Luiz Antônio Cortez Ferreira, a AEAMESP participou da 13ª

Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo, realizada 

em 27 de maio de 2014, em dependências da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas 

(APCD), na Zona Norte da capital paulista. com o objetivo de promover o debate entre diversos 

setores da sociedade sobre experiências e práticas de sustentabilidade. 

FORTALECIMENTO DA LEI DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O texto da Lei Municipal da Mudanças Climáticas (acione o link para conhecê-lo) foi adotado como carta final da 

13ª Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo, que teve como tema 

Aquecimento Global: de sua casa para o seu planeta. O coordenador do encontro, vereador Gilberto Natalini, disse 

que a Lei Municipal de Mudanças Climáticas tem que ser uma prioridade na cidade de São Paulo e que é preciso 

que seja cumprida pelas autoridades. Em todas as edições da Conferências estabelece-se um compromisso, por 

meio de uma carta de ações para um período de doze meses; este ano, o conteúdo da carta é o mesmo que está 

previsto na Lei.

Ação política. Um dos conferencistas do encontro foi o ambientalista Fábio Feldmann. Ele afirmou que a transição 

para uma 'economia verde' exige a ação do Estado, que deve incentivar o uso de fontes alternativas de energia e 

promover o consumo consciente. Afirmou que, na hora de votar, o cidadão deve procurar saber se o candidato tem 

preocupações com o meio ambiente. Recomendou que as pessoas interessadas participem de entidades que se 

preocupam com o tema, e também que mudem os hábitos de consumo: ao escolher os produtos, é preciso saber 

como são feitos. 

Conheça o texto da Lei Municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo
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