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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

Tema principal da 21ª Semana de Tecnologia propõe agilidade na 

implantação das redes metroferroviárias 

Está definido o tema da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária , que a AEAMESP promoverá 

no período de 8 a 11 de setembro de 2015, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, 

paralelamente à exposição de produtos e serviços Metroferr 2015. O tema será: Avanço das 

Redes:Necessidade Urgente, informou o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso. 

De acordo com o dirigente, o tema deixa claro que a solução para a crise de mobilidade nas cidades brasileiras 

deve incluir a urgente implantação de redes metroferroviárias já projetadas, com a conclusão das obras em 

andamento, o início imediato das obras já contratadas e a continuidade de estudos para a ampliação das redes, 

não apenas em São Paulo, mas em outras cidades brasileiras. “Esse é o foco principal da estrutura temática que 

estamos montaando para a 21ª Semana”. 

Emiliano Affonso assinala que nos primeiros anos desta década, os investimentos no setor metroferroviário 

cresceram, assumindo um ritmo marcadamente superior, se comparado com o que se observava em anos 

anteriores. Para ele, esse ímpeto precisa ser mantido e mesmo ampliado. “Acreditamos que os projetos tenham 

que ser acelerados. Devemos combater quaisquer tendências de redução de investimentos em infraestruturas de 

transporte público urbano, especialmente no setor metroferroviário”. 
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - PAINÉIS E APRESENTAÇÕES

Reveja o conteúdo dos painéis e dos trabalhos técnicos da 20ª Semana 

de Tecnologia Metroferroviária

Estão disponíveis no website da AEAMESP arquivos com conteúdos dos painéis e das 

apresentações técnicas da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, apresentados no segundo, 

terceiro e último dia do encontro. Segundo dia. Os painéis do segundo dia discutiram 

gerenciamento de demanda, planejamento, metrôs e trens nos grandes eventos e a preparação de 

profissionais. Terceiro dia. Os assuntos dos painéis do terceiro dia foram a gestão como fator 

crítico, trens regionais, projetos de VLT e monotrilho e o tema da integração e racionalização. Último dia. Os 

debates do último dia versaram sobre energia, investimentos em infraestrutura de mobilidade urbana, e ampliação 

da rede metroferroviária. 

Veja os painéis e apresentações de 10 de setembro de 2014

Veja os painéis e apresentações de 11 de setembro de 2014

Veja os painéis e apresentações de 12 de setembro de 2014

Início

.

ENCONTRO COM A AEAMESP - I

Em 18 de março, palestra do professor doutor Alexandre Delijaicov 

sobre o tema 'Produção da Arquitetura de Espaços Públicos'. 

Está previsto para o dia 18 de março de 2015, na sede da AEAMESP (Rua do Paraíso, 67, 2º andar, 

São Paulo-SP) com início às 18 horas, o evento gratuito, com vagas limitadas, intitulado Encontro 

com a AEAMESP, durante o qual o professor doutor Alexandre Delijaicov, arquiteto e urbanista, 

desenvolverá a palestra Produção da Arquitetura de Espaços Públicos. 

BOAS VINDAS, PALESTRA E DEBATES 

A programação do evento é a seguinte: 18h - Coquetel de boas vindas, com pizzas e bebidas; 18h45 - Abertura 

dos trabalhos, com breve retrospectiva dos 25 anos de atuação da AEAMESP, a cargo do presidente da 

Associação, engenheiro Emiliano Affonso; 19h - Palestra Produção da Arquitetura de Espaços Públicos, a cargo do 

professor doutor Alexandre Delijaicov, seguida de roda de conversa sobre a atuação dos arquitetos nas empresas 

de metrô e trens metropolitanos. 

EXPOSIÇÃO SOBRE PROJETOS DE ARQUITETURA DO METRÔ-SP 

19h30 - Debate sobre o tema e a formação de uma Comissão Organizadora para uma Exposição de Projetos de 

Arquitetura do Metrô-SP, a ser organizada em parceria com o Sindicato dos Arquitetos de São Paulo (SASP) e 

com a Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo (ARFOC-SP). Leia 

mais sobre esse tema na próxima nota desta edição do Boletim AEAMESP Concluídos os debates, será reiniciado 

o serviço de pizza e bebidas. O encerramento está previsto para 22h30.

Acione este link para inscrição gratuita
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ENCONTRO COM A AEAMESP - II

AEAMESP, Sindicato dos Arquitetos e Associação de Repórteres 

Fotográficos e Cinematográficos organizam exposição de projetos de 

arquitetura do Metrô SP

A AEAMESP recebeu oferta do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo (SASP) para 

organizar uma exposição de projetos de arquitetura do Metrô SP. Patrocínio e apoio.A exposição 

será patrocinada pelo Sindicato e contará com o apoio da Associação de Repórteres Fotográficos e 

Cinematográficos do Estado de São Paulo (ARFOC-SP). 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Durante o Encontro com a AEAMESP, gratuito, programado para a noite de 18 de março de 2015, a partir das 18 

horas, na sede da Associação (Rua do Paraíso, 67, 2º andar, São Paulo-SP), será constituída uma Comissão 

Organizadora, que se encarregará de definir a linha geral da exposição e sua abrangência, delinear o conteúdo e, 

posteriormente, encaminhar sua realização. Lançamento na Semana de Tecnologia Metroferroviária. A 

exposição será lançada na 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, a ser realizada pela AEAMESP, de 8 a 11 

de setembro de 2015, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Percorrendo estações. Depois, a 

exposição percorrerá diversas estações metroferroviárias. 

PLURALIDADE 

É justamente para garantir a composição de uma Comissão Organizadora plural e representativa que a AEAMESP 

está convidando profissionais interessados no tema para participarem gratuitamente do evento, durante o qual 

haverá palestra do professor doutor Alexandre Delijaicov intitulada Produção da Arquitetura de Espaços Públicos. 

A ideia é conversar a respeito da atuação dos profissionais de arquitetura e urbanismo nas diversas áreas das 

empresas de transporte público – planejamento, projeto, obras, operação, manutenção e outras atividades 

administrativas – e discutir a produção de arquitetura dos espaços públicos e equipamentos metroferroviários. 

Além do professor Delijaicov, estarão presentes representantes do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São 

Paulo, conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) e outros convidados.
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SISTEMA CONFEA-CREA

Terão direito a 5% de desconto os profissionais que pagarem a 

anuidade do CREA-SP até o 31 de março

O website do CREA-SP disponibiliza todas as informações necessárias para o recolhimento da 

anuidade de 2015, com direito a descontos. 

O valor base da anuidade de 2015 é de R$ 439,96. O profissional pode agora optar por pagar em 

cota única até o dia 31 de março, com 5% de desconto, ficando o valor a ser pago em R$ 417,96. 

DESCONTOS DE 90% 

Estão previstos descontos de 90% em três situações. Recém-formados. Para profissionais recém-formados, que 

requererem o registro em até 180 dias após a colação de grau. Idade e tempo de registro. Para profissionais do 

sexo masculino que, em 31/12/2014, contarem com mais de 65 anos de idade ou 35 anos completos de registro; e 

do sexo feminino que contarem com mais de 60 anos de idade ou 30 anos completos de registro. . Incapacitados.

Para profissionais portadores de doenças graves incapacitados para o exercício profissional, mediante laudo 

médico atualizado e solicitado dentro do exercício vigente. 

DESCONTOS DE 50% 

Será concedido desconto de 50% para os profissionais que comprovarem a quitação da anuidade de sua empresa 

individual, desde que o desconto seja solicitado dentro do exercício vigente. 

IMPRESSÃO DO BOLETO 

O boleto da anuidade já pode ser impresso no site do CREA-SP e poderá ser pago em toda rede bancária até a 

data do vencimento ou no primeiro dia útil seguinte, caso o vencimento caia em feriado ou final de semana.

Acione o link
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NA IMPRENSA - I

Governador sancionou lei que concede passe livre estudantil no Metrô-

SP, CPTM e ônibus da EMTU

Diversos veículos de comunicação noticiaram que o governador do Estado de São Paulo, Geraldo 

Alckmin, sancionou na quinta-feira que se seguiu ao carnaval, dia 19 de fevereiro de 2015, a lei que 

concede passe livre estudantil para alunos da rede pública no Metrô-SP, na Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos (CPTM) e nos ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

(EMTU). Na rede privada, o benefício será estendido aos estudantes que comprovem renda familiar 

per capita de até 1,5 salário mínimo nacional (R$ 1.182,00). 

Veja como o assunto foi noticiado no portal da EMTU
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NA IMPRENSA - II

A força das ferrovias e o surgimento de muitos clubes que disputam o 

Campeonato Paulista de Futebol

O portal Globo Esporte traz matéria mostrando que está na ferrovia a origem de muitos clubes que 

disputam o Campeonato Paulista de Futebol. Contornos regionais do campeonato. "Grande força 

econômica do início do século passado, período que corresponde à fundação da maioria das 

equipes, as ferrovias do estado definiram os contornos regionais do Paulistão, criaram rivalidades e 

são lembradas até nos apelidos das equipes", diz uma parte do texto, publicado originalmente em 31 

de janeiro de 2015. 

Acione o link
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de março

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em março. 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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SIMPÓSIO INTERNACIONAL

VDI-Brasil anuncia a realização, em maio, do V Simpósio Internacional 

'A Produção Inteligente'

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

promoverá no mês de maio, em diferentes datas e locais o V Simpósio Internacional de Excelência 

em Produção com o tema A Produção Inteligente. Palestrantes e público-alvo. Os organizadores 

informam que o evento contará com palestrantes da Alemanha e do Brasil e terá como público-alvo 

empresários de indústrias nacionais e multinacionais, presidentes, diretores, engenheiros, 

estudantes e demais interessados no mundo tecnológico. 

DATAS 

20 de maio de 2015. São Paulo. 21 de maio de 2015. Joinville. 22 de maio de 2015. Almoço executivo com 

palestra em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (Abimaq), em São Paulo. 25 de maio 

de 2015. .Curitiba.

Veja outras informações sobre este assunto
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