
Número 258 - DE 6 A 12 DE OUTUBRO DE 2014

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

Em 2018, parque metroferroviário brasileiro terá 22 operadoras, 59 linhas, 
757 estações e 1.253 km de linhas

Nesta edição, o Boletim AEAMESP dá continuidade à série de matérias que buscam indicar e reavivar 
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 último dia do encontro, em sessões 
diversas, dois os expositores se dedicaram a produzir um desenho de como ficará o setor 
metroferroviário nos próximos anos, à luz de contratos já firmados, alguns dos quais com obras em 
pleno andamento. Conrado Grava de Souza, diretor da Associação Nacional dos Transportadores de 
Passageiros sobre Trilhos (ANPTrillhos), apresentou um resumo das obras de sistemas 
metroferroviários já contratadas no País. E o secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de 
São Paulo, Jurandir Fernandes, apontou os projetos em andamento no âmbito de sua pasta.

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.

MOBILIDADE URBANA - I

Investimentos em mobilidade urbana será um dos focos do Fórum 
Movecidades, que acontecerá em São Paulo de 3 a 5 de dezembro

MOBILIDADE URBANA - II

De 28 a 30 de outubro, ANTP promoverá o 3º Seminário Nacional de 
Mobilidade Urbana. O encontro estará integrado à Trans Quip Latin America 
2014.

TRUCO

Estão abertas as pré-inscrições para o Torneio de Truco em Duplas da 
AEAMESP. A disputa acontecerá no dia 18 de novembro.

3º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP

O 3º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP começou em 8 de outubro, com vitória de 
Douglas e Luciano. Outras etapas serão em 15, 22 e 29 de outubro.
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - OPINIÕES E IDEIAS

Em 2018, parque metroferroviário brasileiro terá 22 operadoras, 59 
linhas, 757 estações e 1.253 km de linhas

No último dia da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, em sessões diversas, dois os 

expositores se dedicaram a produzir um desenho do setor metroferroviário nos próximos anos, à luz 

de contratos já firmados, alguns dos quais com obras em pleno andamento. Ampliação da rede.No 

décimo primeiro painel, dedicado a projetos de ampliação e modernização do transporte sobre 

trilhos de passageiros em curso no Brasil, Conrado Grava de Souza, diretor da Associação Nacional 

dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrillhos), apresentou um resumo das obras de sistemas 

metroferroviário já contratadas no País. No final, afirmou que, em quatro anos – ou seja, até 2018 – o número de 

operadoras do setor será ampliado de 15 para 22; o número de linhas saltará de 38 para 59, o total de estações 

terá acréscimo de 501 para 757 e a extensão da malha metroferroviária saltará de 970 km para 1253 km. 

Expansão paulista. Na conferência final, falando com base em um pequeno roteiro, o secretário de Transportes 

Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes, ressaltou que há, somente no Metrô-SP, cinco linhas 

com obras contratadas: Linha 4 – Amarela, Linha 5 – Lilás , Linha 6 – Laranja, 15 – Prata e a 17 – Ouro; e lembrou 

que a Linha 18 – Bronze está também encaminhada; essas seis obras equivalem a 89 km contratados. Ele 

acrescentou que há ainda duas obras da CPTM contratadas: a Linha 13 – Jade, que está indo em direção ao 

Aeroporto de Guarulhos, com 12,2 km, e a extensão até Varginha, com mais 4,5 km, e também os trilhos do VLT 

da Baixada Santista, já com obras em andamento, totalizando a implantação já contratada de 116, 9 km 

Jurandir também contabilizou novos trens e obras em estações. Fora os trens que estão sendo comprados para 

substituições na CPTM, foram também entregues recentemente 105 trens, e também foram comprados mais 65 

trens de oito carros cada. E informou que serão adquiridos mais oito trens para os quais acabou de sair 

financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI). Esses trens serão para a Linha 13 – Jade, que fará a 

ligação com o aeroporto de Cumbica; eles têm leiaute um adaptado para o transporte de valises e pequenas 

bagagens. O secretário disse também haver no planejamento da Secretaria 65 estações contratadas e já em 

obras, outras 28 contratadas e com obras por começar, e mais 15 que estão sendo remodeladas pela própria 

CPTM, totalizando 108 estações.

Veja arquivo com os dados da exposição de Conrado Grava de Souza
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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.

Veja outras informações no portal do CREA-SP
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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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MOBILIDADE URBANA - I

Investimentos em mobilidade urbana será um dos focos do Fórum 
Movecidades, que acontecerá em São Paulo de 3 a 5 de dezembro

De 3 a 5 de dezembro de 2014, no Hotel Paulista Plaza, em São Paulo, acontecerá o Fórum 

Movecidades, um encontro nacional de mobilidade urbana que contará com a participação de 

autoridades federais, estaduais e municipais e representantes de grandes construtoras e de 

operadoras de transportes. Ao lado de outras organizações de caráter nacional, a AEAMESP apoia 

a realização deste evento. 

CONSTRUIR A MOBILIDADE DO FUTURO 

O presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, participará da sessão que abrirá o segundo dia: uma 

mesa colaborativa com os líderes das principais associações do setor, que apresentarão suas propostas para 

construir a mobilidade do futuro. 

OUTROS TEMAS 

A abertura do encontro terá o Secretário Nacional de Transportes e Mobilidade do Ministério das Cidades, Raphael 

Resende Neto, apresentando um panorama e os critérios de distribuição dos investimentos da União para 

desenvolver a mobilidade nas cidades brasileiras. Em seguida, representantes de secretarias estaduais e 

municipais de transportes urbanos apresentam seus planos locais de expansão. 

Aspectos como regulação, modelos de negócios e alavancagem econômica dos projetos de mobilidade serão 

abordados por executivos de construtoras, consócios e concessionárias do setor. No período da tarde uma rodada 

de estudos de casos analisará aspectos tecnológicos, administrativos e operacionais do VLT Santos, Metro de 

Porto Alegre, BRT do Rio de Janeiro e Metro de São Paulo. 

A agenda do segundo dia iniciará com uma mesa colaborativa com os líderes das principais associações do setor 

que apresentarão suas propostas para construir a mobilidade do futuro. Logo após, especialistas de órgãos de 

transporte apresentarão questões relacionadas a planejamento da mobilidade urbana, integração de modais, 

equação tarifária e sistemas de bilhetagem. O evento se encerra com a segunda rodada de estudos de caso, que 

terá MetroBahia de Salvador, Supervia e Metro do Rio de Janeiro, além de uma análise prática da BR 448 –

Rodovia do Parque na região metropolitana de Porto Alegre. 

A programação especial pós-fórum será uma visita técnica à Linha 15-Prata do Metro de São Paulo, com uma 

análise in loco dos particulares técnicos e operacionais do Monotrilho de maior capacidade do mundo.

Veja outras informações sobre o encontro
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MOBILIDADE URBANA - II

De 28 a 30 de outubro, ANTP promoverá o 3º Seminário Nacional de 
Mobilidade Urbana. O encontro estará integrado à Trans Quip Latin 
America 2014.

Integrado à exposição internacional Trans Quip Latin America 2014 - Encontro das Indústrias 

de Infraestrutura para Transporte, acontecerá no período de 28 a 30 de outubro de 2014, no 

Expo Center Norte, Pavilhão Vermelho, em São Paulo, o 3º Seminário Nacional de Mobilidade 

Urbana, promovido pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Representada 

por seu presidente, engenheiro Emiliano Affonso, a AEAMESP integra o Conselho Diretor da ANTP. 

A sessão inaugural do 3º Seminário Nacional de Mobilidade Urbana reunirá Raphael Rezende Neto, secretário 

nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades; Jurandir Fernandes, secretário de 

Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, e Jilmar Augustinho Tatto, secretário Municipal de 

Transportes de São Paulo. A palestra de abertura será proferida pelo economista Luiz Gonzaga Belluzzo. 

Nos três dias, acontecerão cinco painéis, focalizando os temas Gestão operacional de transporte, Segurança 

viária: como reduzir o quadro de mortes no trânsito, Mobilidade e cidade: quem molda quem?, Sistemas estruturais 

de transporte - alta e média capacidades e Viver melhor nas cidades. 

A programação completa do encontro pode ser vista no website da ANTP

Início

.

TRUCO

Estão abertas as pré-inscrições para o Torneio de Truco em Duplas da 
AEAMESP. A disputa acontecerá no dia 18 de novembro.

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.
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3º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP

O 3º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP começou em 8 de outubro, com 
vitória de Douglas e Luciano. Outras etapas serão em 15, 22 e 29 de 
outubro.

O 3º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP começou em 8 de outubro de 2014, uma noite de lua 

cheia, ocasião em que a Dupla B, que reúne Douglas e Luciano venceu por 6 X 4 a Dupla A, 

formada por Valter e Roberto em um set normal, com vantagem. Convite. Venha incentivar e 

torcer para as duplas. O evento terá continuidade nas próximas quartas-feiras de outubro, dias 

15, 22 e 29. Local dos jogos. As partidas estão sendo disputadas na Área de Lazer do Metrô 

Clube, no Jabaquara, das 18h às 20h. 

REGULAMENTO, DUPLAS E TABELA DOS JOGOS. 

O torneio está sendo disputado no sistema de turno e returno. Os jogos são realizados em um set normal, com 

vantagem; havendo empate em seis a seis, a definição será feita por meio de 'tie-break'. Formação das duplas de 

competidores. As duplas são as seguintes: Valter e Roberto (Dupla A), Douglas e Luciano (Dupla B) e Sergio 

D'Agostinho e Andreas Naf (Dupla C). Primeira data. Em 8 de outubro, houve o primeiro jogo, com a vitória da 

Dupla B sobre a Dupla A. Jogos de 15 de outubro. Em 15 de outubro, haverá dois confrontos: Dupla B x Dupla C 

e Dupla A x Dupla C. Jogos de 22 de outubro. Em 22 de outubro, haverá dois confrontos: Dupla A x Dupla B e 

Dupla B x Dupla C. Jogos de 29 de outubro. No dia 29 de outubro, haverá um confronto pelo segundo turno, 

Dupla A x Dupla C, e a partida decisiva, entre a dupla vencedora do primeiro turno contra a dupla vencedora do 

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