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

Revista Ferroviária publica o estudo apresentado na 20ª Semana, vencedor do 
Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 2014

Nesta série que busca 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 2014, merece destaque 
o trabalho intitulado A influência da conectividade na configuração da rede metroferroviária e no 
desenvolvimento da cidade, de autoria de Leonardo Cleber Lisboa dos Santos e de Dionísio 
Matrigani Mercado Gutierres, vencedor, na mesma ocasião, do Prêmio Tecnologia e 
Desenvolvimento Metroferroviários 2014, na Categoria 1 – Políticas públicas, planejamento urbano, 
mobilidade sustentável, planejamento e concepção de sistemas de transporte. O trabalho foi 
publicado em recente edição da Revista Ferroviária e está disponível no Portal da AEAMESP. De 
âmbito nacional, o prêmio é uma iniciativa da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da 
Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), com o apoio 
da AEAMESP.
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Movecidades, que acontecerá em São Paulo de 3 a 5 de dezembro

ESPORTE

José Donizetti – Zizo vence a última etapa, alcança 172 pontos e é o campeão 
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Agora em quadra reformada, prosseguem as atividades do Futebol Society 
AEAMESP. Permita que o mundo conheça o seu talento: participe
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - OPINIÕES E IDEIAS

Revista Ferroviária publica o estudo apresentado na 20ª Semana, 

vencedor do Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 

2014

Recente edição da Revista Ferroviária publicou o trabalho intitulado A influência da conectividade na 

configuração da rede metroferroviária e no desenvolvimento da cidade, de autoria de Leonardo 

Cleber Lisboa dos Santos e de Dionísio Matrigani Mercado Gutierres, apresentado na 20ª Semana 

de Tecnologia Metroferroviária, em setembro de 2014, e vencedor, na mesma ocasião, do Prêmio 

Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 2014, na Categoria 1 – Políticas públicas, 

planejamento urbano, mobilidade sustentável, planejamento e concepção de sistemas de transporte. De âmbito 

nacional, o prêmio é uma iniciativa da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Associação Nacional 

dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), com o apoio da AEAMESP. 

Acesse o para ler a íntegra do estudo
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 

Participantes da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária já podem 

imprimir os seus certificados

Os participantes da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária já podem imprimir seus certificados 

de participação no congresso diretamente pela internet. Acione o link ao final desta nota.

Inicialmente, acione o link ao final desta notícia. Em seguida, no campo indicado, digite o CPF, sem 

pontos ou traço e imprimia o certificado. Desativar bloqueador. É necessário desativar o 

bloqueador de pop-ups no navegador.

Acesse o ambiente para proceder à impressão do certificado
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Presidente da AEAMESP participará no início de dezembro da 43ª

Reunião do Conselho Nacional das Cidades 

Nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro, representada por seu presidente, engenheiro Emiliano Affonso, a 

AEAMESP participará da 43ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, que inclui reunião do 

Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Início dos trabalhos. Na parte da 

manhã do primeiro dia acontecerá a abertura solene dos trabalhos, a aprovação da pauta e exame da Ata da 42ª

Reunião. Em seguida, haverá informes sobre as resoluções aprovadas pelo plenário do Conselho Nacional das 

Cidades e sobre o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (GTI SNDU). 

Ainda no período da manhã do primeiro dia, haverá relato e debate do Grupo de Trabalho sobre a Terceira 

Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável (ONU Habitat III), que 

acontecerá em 2016. 

Ao longo da tarde do primeiro dia, será desenvolvido debate sobre o tema de conjuntura: Desafios referentes à 

Política de Desenvolvimento Urbano para o novo mandato presidencial. Para o final da tarde, está marcado o 

debate A estratégia de desenvolvimento nacional e o PPA (Planejamento Plurianual). No início da noite, 

acontecerá a Reunião dos Segmentos do Conselho Nacional das Cidades. 

Reunião do Comitê de Mobilidade. Praticamente todo o segundo dia, 2 de dezembro, está reservado para a 

reunião dos Comitês Técnicos. A agenda do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana inclui 

quatro pontos: 1) Apresentação da ata da reunião anterior. 2) Apresentação pela Secretaria Nacional de 

Transporte e Mobilidade Urbana (SeMob) do Ministério das Cidades, de balanço das atividades de capacitação e 

de divulgação da Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12), principalmente quanto à elaboração do Plano de 

Mobilidade Urbana pelos municípios. 3) Discussão sobre subgrupos criados na reunião anterior, referentes a: a) 

Divulgação e capacitação (Lei 12.587/12); b) Transporte sobre trilhos (CBTU e Trensurb) – este, com a 

participação do presidente da AEAMESP, Emiliano Affonso; c) Segurança no trânsito. 4) Balanço das resoluções 

referentes ao Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Os outros três comitês técnicos se 

referem às seguintes áreas: Planejamento e gestão do solo urbano, Habitação e Saneamento ambiental. 

Terceiro dia. A manhã do terceiro dia, 3 de dezembro, está reservada aos relatos dos comitês e a apresentação 

do Grupo de Trabalho de Moradia Social (resgate histórico e debate). Na parte da tarde haverá leitura e votação 

das resoluções.
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NA IMPRENSA 

Artigo de Emiliano Affonso na revista NT - Negócios em Transporte 

aborda os quarenta anos de operação do Metrô-SP

A edição número 120, Ano 12, da revista NT - Negócios em Transporte, apresenta artigo assinado 

pelo presidente da AEAMESP, Emiliano Affonso, versando sobre as quatro décadas de operação do 

Metrô-SP. No artigo, intitulado 40 anos de sucesso, Emiliano assinala: "Graças ao compromisso com 

a modernidade, com a vanguarda tecnológica, a liderança técnica da empresa pôde implantar um 

sistema à altura dos mais avançados". 

Veja o artigo
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MOBILIDADE URBANA

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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ESPORTE

José Donizetti – Zizo vence a última etapa, alcança 172 pontos e é o 

campeão do 13º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

José Donizetti – Zizo venceu a última prova, realizada na noite de 25 de novembro de 2014, sob 

intensa chuva, alcançou 172 pontos na classificação geral e sagrou-se campeão do 13º Desafio de 

Kart entre Amigos da AEAMESP. Com 162 pontos, Márcio Cristiano é o vice-campeão. Valter ficou 

em terceiro na classificação geral com 142 pontos. Luciano Conceição é o quarto colocado com 

135 pontos; Sergio D´agostinho terminou em quinto, com 127pontos e Leonardo da Silva alcançou 

a sexta posição com 126 pontos. 

Participantes. Neste ano, 47 pilotos participaram pelo menos de uma das provas da competição. A seguir, a 

relação dos outros pilotos, sua classificação e número de pontos: 7º) Carlos Raul, 125; 8º) Henrique Erbolato, 112; 

9º) José Augusto, 111; 10º) Jelson José , 67; 11º) Ricardo Curi, 61; 12º)Jose Fernando, 48; 13º) Leonardo 

Conceição, 44; 14º) Waldomiro Puglia, 36; 15º) Manoel Santiago, 35; 16º) George Alexandre, 30; 17º) Edson 

Manfredi e Fabio Dias, ambos com 27 pontos; 18º) Danilo Minicocci, 26; 19º) José Fernando , 25; 20º) Sergio Nani, 

24; 21º) Raul Marcelo, 23; 22º) Sandro Gerodo, 21; 23º) Felipe Baffile e Jorge Elias, ambos com 18 pontos; 24º) 

Eduardo Jerez, 17; 25º) Sidnei Antonio, 16; 26º) Nelson, Roberto e Eduardo de Matos , todos com 15 pontos; 27º) 

Jaime, Hugo Doria, Agostinho Minicuci e Márcio Carneluti, todos com 14 pontos; 28º) Fabio Dias, 13; 29º) Cleber 

Carlos e Leandro Ferreira, ambos com 12 pontos; 34º) Elie Jaques, e Jeferson Custódio, ambos com 11 pontos; 

35º) Rafael Custódio , Ângelo Mussolin e Edson, todos com 10 pontos; 36º) Geraldo, 9; 37º) Aécio Hirano, 8; 38º) 

Luciano Ricardo, 6; 39º) Raul Marcelo, 5; 40º) Carolina, 3 pontos. 

ÚLTIMA PROVA 

Claissificação da última prova. Esta é a classificação da oitava e última etapa do 13º Desafio de Kart entre 

Amigos da AEAMESP, realizada em 25 de novembro: 1º José Donizete – Zizo; 2º0 Marcio Cristiano, 3º) Valter, 4º) 

Luciano, 5º) Araújo, 6º) Carlos Raul.
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FUTEBOL SOCIETY AEAMESP

Agora em quadra reformada, prosseguem as atividades do Futebol 

Society AEAMESP. Permita que o mundo conheça o seu talento: participe

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

quadra recentemente reformada, 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.
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LITERATURA

No dia 4 de dezembro, quinta-feira, o engenheiro e metroviário Sami 

Tebechrani lançará seu livro 'Uma dúzia de pequenos contos contados'

Engenheiro e metroviário, Sami Tebechrani lançará na quinta-feira, 4 de dezembro de 2014, no 

Espaço Scortecci, em São Paulo, o seu livro Uma dúzia de pequenos contos contados. 

Localização. O endereço do Espaço Scortecci é Rua Deputado Lacerda Franco, 96, Pinheiro 

(próximo ao Metrô Faria Lima, saída pela Rua Teodoro Sampaio). Estacionamento ao lado, no 

número 108, a R$ 15,00.

Veja outras informações sobre o livro
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