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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

Definida a 'imagem conceito' da 21ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária e da Metroferr 2015 

Está definida a 'imagem conceito' da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da Metroferr 

2015, eventos quer a AEAMESP realizará no período de 8 a 11 de setembro de 2015, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo, e que terá como tema geral Avanço das redes: 

necessidade urgente. A criação foi encomendada pela direção da AEAMESP e produzida pela 

agência paulistana Comunica.

Veja mais informações

Início

.

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

De 11 a 13 de março, presidente da AEAMESP participará da 44ª

Reunião do Conselho das Cidades, a primeira a ser presidida pelo 

ministro Kassab

Entre os dias 11 a 13 de março de 2015, no Ministério das Cidades, em Brasília, o presidente da 

AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, participará da 44ª Reunião do Conselho Nacional das 

Cidades, incluindo a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. 

Será a primeira reunião sob a presidência do recém-empossado ministro das Cidades, Gilberto Kassab. 

PRIMEIRO DIA 

No primeiro dia, após a sessão de abertura, haverá a composição da Comissão Coordenadora dos trabalhos, a 

aprovação da pauta, exame da ata da 43ª Reunião, acontecida em dezembro de 2014, e informe sobre resoluções 

aprovadas pelo Plenário. Tema de conjuntura. Para a tradicional sessão dedicada a temas de conjuntura está 

Programada exposição do ministro Kassab sob o tema Integração da política urbana de forma sistêmica com 

recursos perenes e gestão democrática . Tarde e noite. No período vespertino haverá informes sobre o 2º Foro 

Latinoamericano y del Caribe de Vivienda Adecuada (atividade preparatória Habitat III), sobre o Estatuto da 

Metrópole (15 minutos) e informes gerais. Haverá ainda o debate Crise hídrica e energética – uma questão 

ambiental No início da noite acontecerá a Reunião dos Segmentos. 

REUNIÃO DOS COMITÊS 

Acontecerão ao longo do segundo dia as reuniões dos Comitês Técnicos, incluindo o Comitê Técnico de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade Urbana. Nesse Comitê, Emiliano Affonso coordena o Sub Grupo de trabalho que tem 

como objetivo discutir o papel da União no sistema metroferroviário brasileiro, observando a política Nacional de 

Mobilidade Urbana e analisando a lei de descentralização do sistema metroferroviário e sua validade no contexto 

atual. Para o início da noite está programada a Reunião de Sistematização.

SESSÕES FINAIS 

No terceiro e último dia da 44ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, 13 de março, acontecerão os relatos 

dos Comitês – Comitê Técnico de Habitação, Comitê Técnico de Saneamento Ambiental, Comitê Técnico de 

Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Comitê Técnico de Planejamento e Gestão do Solo Urbano e votação 

das propostas de resolução.
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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; 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 Concluída a palestra, 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 e aberto a não associados, 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 metroferroviária.
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MDT

Com participação da AEAMESP, Secretariado do MDT define programa de 

atuação para 2015

O presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, participou do dia 5 de março de 

2015, em São Paulo, da reunião do Secretariado do Movimento Nacional pelo Direito ao 

Transporte Público de Qualidade (MDT), suprapartidário, criado em 2003 para propugnar pelo 

barateamento das tarifas e qualificação do transporte público urbano. A AEAMESP é entidade 

fundadora do MDT e, desde o primeiro momento, integrante do Secretariado. 

PONTOS 

No encontro, houve o exame do balanço financeiro e avaliação da atuação política do MDT em 2014, exame do 

orçamento financeiro para 2015 e planejamento da atuação do MDT neste ano, considerando cinco pontos 

principais. Barateamento deve andar junto com a qualificação dos sistemas. Entre outras propostas, Emiliano 

Affonso defendeu que o MDT atue no sentido de reforçar para a sociedade, administradores públicos e operadores 

a tese de que o barateamento tarifário seja acompanhado de um processo de qualificação dos sistemas de 

transporte público.Documento com os resultados da reunião. Um documento relatando os resultados da reunião 

será publicado ainda neste mês de março. Os pontos abrangidos estão arrolados a seguir. 

1) Ações Públicas – Parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Urbano e Fundação Ford para diversos projetos, 

15ª Jornada 'Na Cidade, Sem Meu Carro, Participação em eventos das Entidades do Secretariado, incluindo a 21ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária e Metroferr 2015 e participação em palestras e seminários; 2) Foco 

Temático – Difusão da Lei de Mobilidade Urbana, Ações pelo barateamento das tarifas, Implantação de sistemas 

integrados estruturais, Programa de qualidade para serviços de transporte público; Inclusão dos automóveis na 

política de mobilidade sustentável -- política de estacionamento, pedágio urbano e agenda marrom do meio 

ambiente para as cidades, Década Mundial de Segurança Viária – 2011/2020, Calçadas e bicicletas e a Questão 

Metropolitana, incluindo a implantação do Estatuto da Metrópole (Lei 13.089/15), e atuação na questão dos 

entraves à implantação de sistemas estruturais de transportes públicos 3) Atuação institucional – Atuação no 

Conselho Nacional das Cidades e atuação junto com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Fórum Nacional da 

Reforma Urbana (FNRU), Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito e 

Legislativo Nacional. 4) Ações de Comunicação e de Organização Interna – Implantação do website do MDT, 

publicações via Internet (boletim mensal Movimentando, Facebook e Blog MDT), atualização da publicação do 

MDT intitulada Mobilidade Urbana e Inclusão Social e desdobramentos desse tema: elaboração de cartilha com 

histórias em quadrinho e cursos a distância. Também se considerou neste tópico a atuação do MDT Regional 

Goiás. 5) Planejamento Financeiro 2015 – Na reunião tratou-se ainda no planejamento financeiro do MDT para o 

ano de 2015.
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ESPORTE

Primeira prova do 14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está 

programada para 11 de março, às 22h30 horas

A primeira etapa do 14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP acontecerá na quarta-feira, 11 

de março de 2014, a partir das 22h30, no Kartódromo Internacional Granja Viana, localizado na 

Rua Doutor Tomas Sepe, 433, em Cotia-SP. Contatos com o diretor adjunto para participação.

Os telefones para contato com o diretor adjunto Valter Belapetravicius são: (11)5084-6291 ou (11)

98266-1541 (celular).
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NA IMPRENSA - I

Blog mostra que voluntários plantam árvores e até cuidam de abelhas 

para deixar a capital paulista mais verde.

O blog de Edison Veiga no jornal O Estado de S. Paulo publicou no sábado, 7 de março de 2015, o 

'post' intitulado Os ‘heróis anônimos’ da natureza de SP, mostrando, com fotografias, que voluntários 

plantam árvores e até cuidam de abelhas para deixar a capital paulista mais verde. Para ver a 

publicação acione o link abaixo, que é aberto para assinantes do jornal e para não assinantes que, 

durante um mês, não tenham excedido à leitura de dez matérias.

Acione o link
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NA IMPRENSA - II

Jornal Estação destaca atuação da mulher que comanda 120 seguranças 

do Metrô-SP

Publicada no dia 6 de março de 2015, no Jornal Estação matéria focaliza a trajetória de Lucélia 

Fernandes Corrêa da Silva, que está no comando de 120 agentes de segurança do Metrô-SP. Ela 

tem 59 anos de idade e atua há 37 anos na Companhia. 

Acione o link
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