
Número 257 - DE 29 DE SETEMBRO A 5 DE OUTUBRO DE 2014

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - OPINIÕES E IDEIAS

Em Londres, um programa de divulgação intensiva de informações para 
estimular viagens a pé e redistribuir a demanda em estações metroviárias

O Boletim AEAMESP dá sequência nesta edição uma série de matérias para apontar e reavivar 
alguns dos temas e ideias apresentados e debatidos na 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, 
realizada pela AEAMESP no período de 9 a 12 de setembro de 2014. No primeiro painel da 20ª
Semana de Tecnologia Metroferroviária, a consultora Cláudia Ramirez, da Steer Davies Gleave, falou 
sobre a implantação, em Londres, de um plano de gerenciamento da demanda de viagens, 
considerando essencialmente a divulgação intensiva de informações para estimular viagens a pé em 
substituição às viagens de metrô. 

ELEIÇÕES - SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA

Prorrogado para 20 de outubro o prazo para escolher ou mudar o local de 
votação nas eleições do CONFEA e do CREA-SP. Haverá urnas no Metrô-SP.

CONSELHOS DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU) - ELEIÇÕES

Em 5 de novembro, arquitetos e urbanistas brasileiros vão escolher seus 
representantes para o CAU/BR e os CAU nos Estados.

PRESENÇA AEAMESP

AEAMESP foi uma das organizações apoiadoras do Pavilhão Brasileiro na 
InnoTrans 2014, evento realizado em Berlim, de 23 a 26 de setembro

ALAMYS

Está disponível o programa da XXVIII Assembleia da Alamys, prevista para o 
período de 7 a 10 de dezembro, na Cidade do México.

ANPET 2014

Curitiba receberá de 24 a 28 de novembro o XXVIII Congresso Nacional de 
Pesquisa e Ensino em Transporte da ANPET

APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

VDI Brasil programa para 6 de novembro o Treinamento de Negociação para 
Engenheiros

3º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP

3º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP teve início marcado para 8 de outubro. 
Outras etapas serão em 15, 22 e 29 de outubro.

ANOTE! - Estão abertas as pré-inscrições para o Torneio de Truco em Duplas da AEAMESP, a ser 
disputado no dia 18 de novembro de 2014, das 18 h às 22 h, na Rua Xavier de Almeida, 1312, 
Ipiranga, São Paulo. Os interessados devem entrar em contato com o engenheiro Carlos Rossi, vice-
presidente Associativo, pelo celular (11)97100-2496.

PASSEIO

Houve 63 inscrições para o Passeio e Caminhada na Vila Inglesa, com viagem 
pelo Trem Expresso Paranapiacaba. A atividade é programada pela AEAMESP

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de outubro

.

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - OPINIÕES E IDEIAS

Em Londres, um programa de divulgação intensiva de informações para 
estimular viagens a pé e redistribuir a demanda em estações 
metroviárias

No primeiro painel da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, a consultora Cláudia Ramirez, da 

Steer Davies Gleave, apresentou as mudanças implantadas em Londres para melhorar o sistema de 

transportes e a mobilidade durante os Jogos Olímpicos de 2012 e que foram mantidas 

posteriormente. 

Ela explicou inicialmente que o Gerenciamento da Demanda de Viagens (TDM) busca influenciar o comportamento 

das pessoas nos deslocamentos diários por meio de motivação, informação, regulação e mecanismos de 

cobrança. Para tanto, pode lançar mão de uma série de ações ou instrumentos mais ou menos onerosos ou 

impositivos. 

Os instrumentos relacionados na exposição foram: pedágios urbanos, prestação de informação para pedestres, 

planos empresariais de transporte, teletrabalho, campanhas de sensibilização, informação online sobre o trânsito, 

compartilhamento de carros, eco-condução e veículos com baixa emissão de carbono, planos pessoais de 

transporte, subsídios ao transporte, bicicletas públicas, cartões inteligentes, organização de caronas, planos de 

deslocamento nas escolas e universidades gestão de estacionamento. 

Oxford Street. A consultora apresentou o ‘case’ referente à Oxford Street, importante rua de comércio em Londres, 

que recebe 200 milhões de visitantes por ano que e tem um considerável número de empregados nos seus 

estabelecimentos, dos quais, 89% usam o metrô A tendência dos visitantes e muitos usuários habituais era 

acessar a Oxford Street por uma das estações de uma das linhas, enquanto estações dessa e de outra linha ficam 

de 500 a 900 metros de distância dessa estação mais movimentada e não eram tão utilizadas. 

Tratando-se de infraestrutura com 150 anos de idade, a adaptação para permitir melhor absorção dos usuários 

corriqueiros na estação mais utilizada – e também o número adicional de visitantes esperado com o Jogos em toda 

a região – envolveria altos custos com a obra de reforma e impactos nas duas linhas do sistema metroviário. A 

saída foi adotada foi a implantação de um plano de gerenciamento da demanda de viagens, considerando 

essencialmente a divulgação intensiva de informações para estimular viagens a pé em substituição às viagens de 

metrô, visando justamente à redistribuição da demanda. 

Dentro do metrô e nas ruas vizinhas foram instalados totens com informações sobre o comércio nas ruas paralelas 

e de acesso à Oxford Street, mostrando a distância em minutos e não em metros, para estimular as pessoas a 

caminharem. O programa piloto desencadeado pela Transport for London (TfL) consistiu de um sistema de 

informação e navegação para pedestres lançado no Natal de 2007, com 123 pontos de informação. 

A iniciativa alcançou êxito e foi replicada em outras regiões da cidades. Além do objetivo principal de redistribuição 

de demanda, observou-se maior movimento no comércio e aumento da segurança com maior número de pessoas 

nas ruas. Foram considerados fatores de sucesso o entendimento da demanda, a análise das oferta e, sobretudo, 

o atendimento às necessidades das pessoas. Cláudia Ramirez explicou que iniciativas semelhantes foram 

adotadas em Bogotá, na Colômbia e Toronto, no Canadá.

Veja arquivo com apresentação de Cláudia Ramirez
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ELEIÇÕES - SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA

Prorrogado para 20 de outubro o prazo para escolher ou mudar o local 
de votação nas eleições do CONFEA e do CREA-SP. Haverá urnas no 
Metrô-SP.

Em 19 de novembro de 2014, acontecerão as eleições para a Presidência do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA); para a Presidência do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de São Paulo (CREA-SP) e para os cargos de Diretor Geral e Diretor Administrativo da 

Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SP (Mútua). Prazo para quitar anuidades.

Estarão aptos ao voto somente os profissionais que tenham quitado suas anuidades até o dia 20 de 

outubro de 2014. 

MUDANÇA DO LOCAL DE VOTAÇÃO TAMBÉM PODERÁ SER FEITA ATÉ O DIA 20 DE OUTUBRO

Foi prorrogado para 20 de outubro de 2014 o prazo para que os profissionais escolham ou mudem o local de 

votação por meio do portal do CREA-SP. Com o número do registro ou o CPF e a senha de acesso ao CREANET, 

o profissional já pode verificar o local de votação designado e optar pela mudança. Acessando a área Cidade de 

São Paulo, Região Centro, o profissional poderá optar por votar nas 2 (duas) urnas que serão disponibilizadas no 

Metrô-SP, nos seguintes locais: a) Nº 203 Rua Augusta, 1.626 – Metrô I; b) Nº 204 Rua Boa Vista, 175 – Cidade 2.
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CONSELHOS DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU) - ELEIÇÕES

Em 5 de novembro, arquitetos e urbanistas brasileiros vão escolher seus 
representantes para o CAU/BR e os CAU nos Estados.

Em 5 de novembro de 2014, os arquitetos e urbanistas brasileiros vão escolher seus representantes 

para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo em nível nacional (CAU/BR) e para os CAU nos 

Estados. Calendário e regras. O novo regimento eleitoral, aprovado na 31ª Reunião Plenária do 

CAU/BR, estabelece o calendário e as regras para a escolha dos conselheiros federais e estaduais 

(mais seus suplentes) para o mandato 2015-2017. No mesmo dia também haverá a votação para 

escolher o conselheiro federal representante das instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo. 

VOTAÇÃO PELA INTERNET 

Toda a votação será realizada via internet, pelos sites do CAU/BR e dos CAU/UF. O acesso ao painel de votação 

se dará por meio da senha de acesso ao SICCAU. O voto é obrigatório para todos os profissionais registrados no 

CAU e com menos de 70 anos. Quem não puder votar, deverá justificar sua abstenção junto ao seu CAU/UF em 

até 90 dias, sob pena de pagar uma multa equivalente ao valor de uma anuidade – R$ 413,21 – conforme 

determina a Lei 12.378/2010, que regula o exercício da Arquitetura e Urbanismo no Brasil.

Veja outras informações no portal do CAU/BR
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PRESENÇA AEAMESP

AEAMESP foi uma das organizações apoiadoras do Pavilhão Brasileiro na 
InnoTrans 2014, evento realizado em Berlim, de 23 a 26 de setembro

Ao lado de outras organizações brasileiras, a AEAMESP foi uma das entidades apoiadoras do 

pavilhão brasileiro na InnoTrans 2014, evento realizado no período de 23 a 26 de setembro, em 

Berlim, Alemanha. Esta foi a terceira vez que o Brasil participou da exposição, com um estande de 

120 m², no qual recebeu a visita de presidentes, diretores e gerentes de associações e empresas 

representando o setor de transporte de carga e passageiros sobre trilhos. Entidades. O pavilhão 

brasileiro contou também com o apoio da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos 

(ANPTrilhos), Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), Associação Brasileira da Indústria 

Ferroviária (Abifer) e Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários 

(Simefre)
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ALAMYS

Está disponível o programa da XXVIII Assembleia da Alamys, prevista 
para o período de 7 a 10 de dezembro, na Cidade do México.

O portal da Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys) apresenta o 

programa da XXVIII Assembleia da entidade e eventos correlatos. Local e datas. Os eventos 

acontecerão de 7 a 10 de dezembro de 2014, na Cidade do México. Políticas tarifárias e meios 

de pagamento. Neste ano, a Assembleia Geral da Alamys deste ano será dedicada ao tema 

Politicas tarifarias e meios de pagamento. Segundo a entidade, muitos sistemas de metrô ficam 

diante do dilema de ter, por um lado, uma crescente demanda e, por outro, tarifas que não são suficientes para 

cobrir os custos necessários para melhorar a qualidade dos serviços. O objetivo da conferencia é mostrar soluções 

inovadoras que ajudem a resolver esta situação e ferramentas para aumentar a eficiência da arrecadação. 

Apresentação do Metrô-SP O programa preliminar mostra que as sessões plenárias do encontro versarão sobre 

os temas Políticas tarifárias na América Latina, Meios de pagamento, aporte para aumentar a eficiência (com 

apresentação de 'case' do Metrô-SP intitulado Formas de pagamento em São Paulo, com exposição de Nelson 

Medeiros Sobrinho, gerente de Operações Financeiras Metrô-SP), Experiências aplicadas em projetos de 

implementação de sistema de arrecadação integrados, O papel da autoridade do transporte na integração das 

tarifas e Apresentações de fornecedores. 

Veja a ficha técnica para outras informações e inscrições

Conheça a programação
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ANPET 2014

Curitiba receberá de 24 a 28 de novembro o XXVIII Congresso Nacional 
de Pesquisa e Ensino em Transporte da ANPET

Está prevista para o período de 24 e 28 de novembro de 2014, em Curitiba, a realização do 

XXVIII Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte da ANPET. O encontro terá 

cerca de 500 participantes, entre eles especialistas, profissionais, estudantes, e interessados. 

Características. Seguindo a tradição dos congressos anteriores, serão abordados os aspectos 

técnicos, gerenciais, políticos, ambientais, econômicos e sociais relativos a todas as modalidades 

de transporte, possibilitando a discussão de problemas enfrentados por administradores, operadores e usuários 

dos diferentes sistemas de transportes, bem como uma visão sistêmica da problemática contemporânea do setor. 

As principais áreas temáticas incluem os seguintes aspectos do transporte: infraestrutura, logística, gestão, tráfego 

urbano e rodoviário, modelos e técnicas de planejamento, planejamento territorial e aspectos econômicos sociais 

políticos e ambientais do transporte.

Acesse o website com informações sobre o encontro
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APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

VDI Brasil programa para 6 de novembro o Treinamento de Negociação 
para Engenheiros

Entidade parceira da AEAMESP, a VDI Brasil promoverá no dia 6 de novembro de 2014, das 8h30 

às 17h30, na sede da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (Rua Verbo Divino, 1488, 3º

andar, São Paulo-SP), o Treinamento de Negociação para Engenheiros. Palestrante. A atividade 

será conduzida por Geraldo Leal de Moraes, consultor em estratégia empresarial e economista pós-

graduado em Micro e Macroeconomia, com ampla experiência ao longo de 35 anos de carreira. 

Veja outras informações sobre o curso
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3º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP

3º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP teve início marcado para 8 de outubro. 
Outras etapas serão em 15, 22 e 29 de outubro.

O 3º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP foi reprogramado para quatro datas de outubro, dias 8, 

15, 22 e 29 - quartas-feiras sucessivas. Os eventos acontecem na Área de Lazer do Metrô 

Clube, no Jabaquara, das 18h às 20h. . 

REGULAMENTO 

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. 

Competição. 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 2 x2 , sem 

vantagem; todos os jogadores sacarão. A final poderá ser desenvolvida em um set profissional, com 'tie-break'. 

Troféus. Será entregue troféu para cada integrante das duplas campeã e vice campeã.
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PASSEIO

Houve 63 inscrições para o Passeio e Caminhada na Vila Inglesa, com 
viagem pelo Trem Expresso Paranapiacaba. A atividade é programada 
pela AEAMESP

Com média de dois dependentes por associado, foram registradas 63 inscrições para o Passeio e 

Caminhada na Vila Inglesa, com viagem pelo Trem Expresso Paranapiacaba, atividade que a 

AEAMESP programou para o dia 7 de dezembro de 2014, das 8 h às 18 h. Os embarques 

acontecerão na Estação da Luz, em São Paulo, e na Estação Prefeito Celso Daniel, em Santo André. 
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de outubro

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em outubro. 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 os aniversariantes deste mês
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