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AEAMESP

Em 2014, Diretoria participou de 274 compromissos técnicos e 

institucionais. Essa agenda reforça e amplia a importância e a 

responsabilidade da AEAMESP.

A agenda que o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, apresentou na Assembleia 

Geral de 27 de janeiro de 2015 revela que integrantes da Diretoria da Associação cumpriram em 

2014 exatos 274 compromissos – quase 23 por mês, em média – considerando, além da solenidade 

de posse, no início do ano, atividades voltadas para o planejamento, organização, desenvolvimento 

e avaliação de ações da própria Associação, participação em reuniões de entidades das quais a 

AEAMESP é associada, presença em solenidades que reforçam o relacionamento institucional com diferentes 

organizações, atuação de conferencistas em congressos e seminários de amplitude nacional e internacional aos 

quais a Associação é normalmente convidada por sua expertise no segmento metroferroviário, encontros com 

dirigentes políticos das três esferas governamentais e lideranças nos campos técnico, tecnológico, empresarial, 

educacional, e, ainda,reuniões de pauta do Boletim AEAMESP – que teve 52 edições semanais ao longo do ano, 

bem como reuniões com jornalistas de importantes veículos de comunicação. O conjunto desses compromissos 

reforça e amplia importância e responsabilidade da AEAMESP como entidade imperscindível para o 

desenvolvimento do transporte público urbano, metropolitano e intermetropolitano no Brasil. 

20ª Semana e Metroferr. Foram 69 os compromissos relacionados especificamente com a organização da 20ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária e da exposição de produtos e serviços Metroferr 2014. As atividades 

concernentes a esses dois eventos simultâneos foram, de fato, muito intensas, e, embora a agenda assinala cada 

dia do evento anual como apenas um compromisso, na realidade, os quatro dias da Semana Metroferroviária

compõem um período de forte relacionamento de todos os dirigentes da AEAMESP com os conferencistas, 

debatedores e coordenadores dos painéis, com os palestrantes nas salas técnicas, com os expositores nos 

estandes da Metroferr e, também, com o público, num rico processo de interação. 

Atuação em Brasília. Merece destaque na agenda a participação de Emiliano Affonso em atividades em Brasília, 

de modo especial no Conselho Nacional das Cidades e no Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade 

Urbana – neste, o presidente da AEAMESP coordena um grupo voltado para estudar questões do setor 

metroferroviário. 

Também devem ser realçados os encontros do presidente da AEAMESP com diferentes autoridades federais, 

entre os quais um dos mais significativos foi a audiência com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, que 

se mantém no cargo neste segundo mandato da presidente Dilma Rousseff; naquela audiência abriu-se um diálogo 

entre o Comitê Técnico e o Ministério a respeito da importância dos transportes públicos, especialmente dos 

sistemas sobre trilhos, para a melhoria da qualidade ambiental das cidades brasileiras. Uma das bandeiras da 

atual gestão na AEAMESP tem sido justamente a ampliação do diálogo com o setor de meio ambiente.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Presidente da AEAMESP envia ao diretor-presidente do Metrô-DF, 

Marcelo Dourado, votos de êxito em sua recém iniciada gestão

Em nome da Diretoria e dos associados, o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, 

envia ao diretor-presidente do Metrô-DF, Marcelo Dourado, votos de êxito em sua gestão, iniciada 

em janeiro de 2015. Ele sucedeu no cargo a Doremar Hreisemnou. 

Em seu pronunciamento de posse, Marcelo Dourado disse que trabalhará pela ampliação do 

sistema, com a implantação de cinco novas estações, incluindo a primeira da Asa Norte da cidade. 

"Devemos isso à população do Distrito Federal porque se não fizermos algo rápido, daqui a menos de cinco anos, 

Brasília vai parar. O transporte público de alta capacidade só tem um nome: trilhos! Seja ele de trem urbano, metrô 

ou VLT". Ele garantiu também a criação de uma escola técnica para a formação do ensino médio e superior 

especialista no transporte metroferroviário 

Marcelo Dourado, 56 anos, foi secretário de Turismo do DF e presidente da Superintendência do Desenvolvimento 

do Centro Oeste (Sudeco). Ele éformado em história pela Universidade de Brasília (UnB) com pós-graduação em 

Administração Pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Início

.

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de fevereiro

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em janeiro. 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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NA IMPRENSA - I

Perfil oficial do Metrô-SP obtém certificado internacional que atesta 

elevado índice de interações via Facebook

O Metrô de São Paulo informa em nota que passou a integrar o grupo de empresas brasileiras 

que mais interagem com seus 'curtidores' pelo Facebook, de acordo com informação do 

website Social Bakers (www.socialbakers.com), especializado em métricas e estatísticas de 

empresas do mundo inteiro que utilizam plataformas de redes sociais digitais. O certificado é concedido às 

empresas que ultrapassam o índice de 65%.

Veja a noticia completa
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NA IMPRENSA - II

Matéria do Estadão traz histórias dos primeiros dias de operação do 

Metrô-SP

Matéria publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo no dia 24 de janeiro de 2015, intitulada 

Quatro décadas debaixo da terra traz histórias contadas pelos metroviários Laurindo Marques 

Junqueira Filho e Carlos Acir Chassot sobre os primeiros dias de operação do Metrô-SP. 

Obsveração. O link eletrônico é liberado para os assinantes de O Estado de S. Paulo e liberado com limite do 

número de acessos para outros internautas.

Veja a matéria. O link é livre para os assinantes de O Estado de S. Paulo e liberado com limite do número 

de acessos para outros internautas.
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TECNOLOGIA

Curso gratuito focalizará monitoramento por vídeo IP; ‘analytics’ e 

inteligência em sistemas de segurança eletrônica e infraestruturas para 

vídeo vigilância

Entidade que representa mais de 500 fabricantes, comerciantes e integradores nos Estados Unidos, 

América Latina, Ásia e Canadá e líderes inovadores do setor a Security Industry Association (SIA) ou 

Associação das Indústrias de Segurança, por intermédio de seu programa no Brasil – SIA Brasil –

promoverá de 10 a 12 de março de 2015, no Expo Center Norte, em São Paulo, o Congresso SIA 

Brasil, que, acontecerá durante a feira de produtos e serviços ISC Brasil. Novo formato. O 

Congresso SAI Brasil substitui a tradicional Conferência ISC, e oferecerá um programa diário de educação. 

Gratuito. Os organizadores informam que o encontro é patrocinado pelo setor e, por isso, o Congresso SAI Brasil

é gratuito para os participantes. “Todas as sessões são 100% não comerciais e de enorme importância educativa”, 

diz o comunicado oficial. 

TEMAS 

O Congresso SAI Brasil desenvolverá um tema diferente a cada dia durante três dias, sempre na faixa de 14 horas 

a 18 horas. As sessões apresentarão diferentes estudos de caso e um painel final de discussão com oportunidade 

para que o público faça perguntas diretamente aos palestrantes. Temas. Os temas são os seguintes: 10 de março 

– Mobilidade e Monitoramento por Vídeo IP; 11 de março – Analytics e Inteligência em Sistemas de Segurança 

Eletrônica; 12 de março – Infraestruturas para Vídeo Vigilância.

Acesse o website do evento para outras informações e inscrições gratuitas
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