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ARTIGO - OPINIÃO DO PRESIDENTE DA AEAMESP

Cronograma das obras do Metrô de São Paulo 

A Companhia do Metropolitano de São Paulo é fundada em 1968 e coloca como uma de suas 

bandeiras o domínio da tecnologia de ponta metroviária e é extremamente feliz. Seu corpo técnico 

além de absorver esta tecnologia, forma fornecedores, cria normas e procedimentos, ajuda a 

melhorar processos industriais e se esmera na operação e manutenção do sistema, tomando um 

cuidado especial com seus usuários e tornando o Metrô de São Paulo referência nacional e 

internacional. 

O Metrô sai da Prefeitura do Município de São Paulo para o Governo do Estado, vive com poucos recursos 

federais e tem grandes dificuldades de expandir sua malha. Sofre com as “décadas perdidas”, durante as quais 

presencia o desmantelamento da indústria metroferroviária e o encolhimento das empresas de engenharia. Passa 

anos sem a contratação de novos técnicos para as áreas de planejamento, projeto e obras; vê expansões pararem 

por falta de recursos, mas permanece como referência no setor e dominando a sua tecnologia. 

Manteve a preocupação de conhecer e implementar sistemas modernos que possam não só transportar pessoas, 

mas, acima disto, proporcionar qualidade de vida aos usuários do transporte coletivo de alta capacidade. Sua 

tecnologia sempre foi referência nacional e internacional, proporcionando a população o desfrute do que melhor 

existe, elevando o Metrô de São Paulo aos oito melhores metrôs do mundo. 

A AEAMESP Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô é fundada em 1990 por técnicos do Metrô de São 

Paulo, tendo como um dos seus objetivos defender, manter, divulgar e desenvolver a tecnologia Metroviária. 

É a responsável pela organização da Semana de Tecnologia Metroferroviária, o principal Congresso 

Metroferroviário da América Latina durante o qual se discute não só aspectos de tecnologia, mas também 

estratégias de implantação de novas linhas, de financiamento, de sustentabilidade, de integração, racionalização e 

planejamento, enfim, tudo que possa trazer benefícios para a sociedade através dos pilares da boa engenharia: 

projeto, qualidade, preço e prazo. 

Nossa entidade cresceu, abriu suas fronteiras e tem se posicionado quanto à necessidade de serem implantadas 

redes metroferroviárias nas metrópoles brasileiras para fazer frente às necessidades de deslocamento, 

dinamizando suas economias e melhorando a qualidade de vida de seus habitantes. 

Nos últimos anos, o Governo do Estado de São Paulo deu resposta positiva, está modernizando sistemas e 

empenhado em diminuir o atraso na expansão do Metrô, agilizando o crescimento da rede com a implantação ou 

complementação de sete linhas que aumentarão a malha em 107 quilômetros. 

Prazos são prometidos, obras atrasam e a população sofre com a diminuição da mobilidade. Recentemente a 

imprensa tem levantado questões referentes ao cumprimento de metas em obras de expansão como as obras da 

linha 4, 5, 15 e 17. O que estará acontecendo com o nosso Metrô, orgulho da cidade e cujo grande problema é o 

de ter poucos quilômetros e excesso de demanda? 

Não podemos nos omitir; questionamentos como estes, se não esclarecidos, podem denegrir a imagem de uma 

companhia e de seu corpo técnico que tantos esforços fazem para desenvolver e manter uma tecnologia de ponta 

no setor metroferroviário. 

Como engenheiro e técnico do setor, sinto como se estivéssemos em uma corrida de obstáculos. As primeiras 

linhas metroviárias foram implantadas sem a necessidade de aprovação de licenças decorrente das novas 

legislações. Para o licenciamento da Linha 4 – Amarela foram necessários oito licenças, para a Linha 5 – Lilás, 54 

e para a Linha 15 – Prata, até o momento, 65. 

A Linha 5 – Lilás teve seu problema de solo equacionado; trechos da Linha 15 – Prata e da Linha 17 – Ouro 

dependem de ações da Prefeitura da Cidade de São Paulo, para as quais ainda não temos prazos. Ações judiciais 

são ajuizadas por minorias que não querem sistemas públicos de transporte próximos as suas moradias, 

paralisando obras e ampliando prazos e custos. As aprovações entram na fila sem prioridade frente aos outros 

interessados. 

As exigências crescem e proliferam, parece até que os sistemas públicos de transporte são ruins para as cidades e 

devem ter amplificadas as ações de mitigação. 

Faltam parcerias claras com órgãos púbicos, concessionárias de serviços públicos, comunidade e poder judiciário. 

Defendo que as exigências legítimas para a implementação de uma rede devem ser claras evitando interpretações, 

os cronogramas precisam ser revistos à luz da boa engenharia, considerando os entraves atuais. Os projetos 

básicos de novas linhas têm que ser aprofundados e mais detalhados, permitindo que a obra e o projeto executivo 

possam ser contratados em conjunto aumentando a sinergia entre os dois. 

Uma coisa é certa: posso afirmar que o corpo técnico do Metrô de São Paulo tem se empenhado para vencer 

todas as dificuldades inerentes à realização de obras de grande complexidade como estas. Em nenhum momento 

houve displicência na gestão dos processos para alcançar as metas estabelecidas. 

No caso da Linha 4 – Amarela, o corpo técnico fez o que foi possível e continua fazendo, buscando uma gestão 

eficiente do contrato, cobrando prazos e a execução da obra, porém depende de um equacionamento financeiro 

adequado da contratada para a consecução do empreendimento. E tenha certeza que esta equipe técnica, 

responsável pela gestão do empreendimento, continuará buscando alternativas para viabilizar tão importante linha 

para a mobilidade da cidade e a qualidade de vida dos usuários do sistema metroferroviário da Metrópole de São 

Paulo. 

Emiliano Stanislau Affonso 

Presidente da AEAMESP
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Sinergia marca realização da 44ª Reunião do Conselho Nacional das 

Cidades. Presidente da AEAMESP participou de todo o encontro.

O presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, participou de 11 a 13 de março de 

2015, no Ministério das Cidades, em Brasília, da 44ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, 

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

primeira reunião sob a presidência do ministro das Cidades empossado no início deste ano, o ex-prefeito de São 

Paulo Gilberto Kassab. O encontro transcorreu em ambiente de forte sinergia entre os integrantes do Conselho 

Nacional das Cidades e a equipe ministerial, sinalizando que poderemos ter um período de trabalho intenso e 

produtivo a partir de agora”, afirmou Emiliano Affonso. 

De acordo ainda com o dirigente da AEAMESP, os membros do Ministério e em especial o ministro Kassab se 

mostraram fortemente interessados em impulsionar soluções na área da mobilidade urbana, entendendo que esse 

segmento é fundamental para a economia e o desenvolvimento. 

O ministro proferiu a conferência de abertura, destacando, entre outros pontos, a relevância do Conselho das 

Cidades no processo de definição e implementação de planos e políticas públicas para o setor, justamente por 

congregar representantes da sociedade civil e possibilitar integração com o governo federal. 

Comitê Técnico. O ministro participou da instalação dos trabalhos do o Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade Urbana, ocasião em que fez um rápido pronunciamento, sublinhando a importância de haver nos 

grandes centros do País sistemas de transporte público estruturados em rede e capazes de garantir qualidade e 

rapidez nos deslocamentos urbanos. Ele defendeu a participação do governo federal no apoio e investimentos em 

sistemas de transporte público por entender como estratégico o papel da mobilidade para as cidades e para o Pais. 

Na reunião, Kassab informou que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e a Empresa de Trens 

Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) estarão vinculadas Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e 

participarão do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. 

Kassab deixou claro que pretende fortalecer o Ministério das Cidades e tem a convicção de que para tanto é 

preciso fortalecer o segmento de mobilidade urbana. 

REUNIÕES COM O SECRETÁRIO NACIONAL 

No período da 44ª Reunião do Conselho das Cidades, Emiliano Affonso manteve duas reuniões com o secretário 

nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, Dario Rais Lopes, ocasiões em que foram tratados diferentes temas, 

incluindo a equalização financeira do setor metroferroviário. O presidente da AEAMESP informou o secretário a 

respeito da realização, em setembro próximo, da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da METROFERR 

EXPO 2015, convidando-o a participar do encontro, inclusive com a sugestões de temas para debate. 

Reunião no Rio de Janeiro. No âmbito do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, 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. Foram designados para integrarem 

o Sub Grupo um assessor da Presidência da CBTU e o chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Transporte e 

da Mobilidade Urbana. “Deveríamos ter realizado uma reunião do Sub Grupo em janeiro último, mas não foi 

possível; essa reunião foi transferida para abril e acontecerá na sede da CBTU, no Rio de Janeiro. Participarão do 

encontro os presidentes da CBTU e da Trensurb", informou o presidente da AEAMESP. 

Reexame da política de energia para trens e metrôs. Em dezembro de 2014, durante a 43ª Reunião do 

Conselho Nacional das Cidades, foi aprovada resolução que recomenda ao governo o reexame da política de 

preços para a energia utilizada na tração dos sistemas metroferroviário. Durante a reunião com o secretário Dario, 

o Sub Grupo solicitou informações a respeito da tramitação dessa resolução internamente ao Ministério das 

Cidades, ocasião em que se detectou que a matéria estava parada. Com a atuação do Sub Grupo, foram tomadas 

providências que agilizaram a tramitação e a resolução foi encaminhada para assinatura do ministro. (Acione o link 

ao final desta notícia para ver matéria do Boletim AEAMESP sobre a resolução recomendada). 

RESOLUÇÃO REPUDIA REDUÇÃO DA DESONERAÇÃO DO SETOR 

Na plenária final da 44ª Reunião do Conselho das Cidades, foi aprovada resolução contendo moção de repúdio à 

proposta governamental de ampliar de 2% para 4,5% a contribuição previdenciária de empresas de transporte 

público urbano, reduzindo a desoneração do setor. Em janeiro de 2013, por força da Lei nº 12.715/12, foi alterada 

a forma de cobrança das contribuições previdenciárias devidas por empresas de diferentes setores, entre os quais 

o de transportes públicos. Em seu artigo 55, a lei fixou alíquota de 2 % sobre a receita bruta do setor de 

transportes públicos, em substituição à contribuição social incidente sobre a folha de pagamento. Avaliou-se, na 

ocasião, que a medida acarretou redução entre 3,5% e 4% nos custos das empresas. Diante da crise atual, 

buscando arrecadar mais, o governo enviou mensagem ao Congresso, propondo a elevação da alíquota dessa 

contribuição para 4,5%.

Veja matéria sobre a resolução pedindo reexame da política de energia para trens e metrôs
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SETOR METROFERROVIÁRIO

AEAMESP expressa apoio e votos de êxito à nova diretoria da Companhia 

do Metropolitano de São Paulo

Esta empossada a nova diretoria da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Presidência.

O secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Clodoaldo Pelissioni, 

assumiu o posto de diretor-presidente. Diretorias. Os responsáveis pelos demais cargos são 

os seguintes: Alfredo Falchi Neto, diretor de Assuntos Corporativos; Walter Ferreira de Castro Filho, diretor de 

Engenharia e Construções; Paulo Menezes Figueiredo, diretor de Finanças; Mário Fioratti Filho, diretor de 

Operações, e Alberto Epifani, diretor de Planejamento e Expansão dos Transportes Metropolitanos. Mensagem.

Em nome da Diretoria e dos Associados, o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, expressou à 

nova diretoria da Companhia do Metropolitano de São Paulo apoio e votos de êxito em sua empreitada. 

Início
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

Oportunidades de patrocínio e de participação de empresas na 21ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária e na METROFERR EXPO 2015

Para conhecer as oportunidades de patrocínio e de participação de empresas na 21ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária METROFERR EXPO2015, basta entrar em contato com Cerne Eventos 

pelo telefone (11) 3812-4845 ou pelo endereço eletrônico cecilia.gregorio@cerneeventos.com.br. 

Principal congresso tecnológico brasileiro do setor metroferroviário, a 21ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária será realizada no período de 8 a 11 de setembro de 2015 no Centro de Convenções Rebouças, 

em São Paulo, de forma integrada ao METROFERR EXPO 2015. Eixo estruturador. O eixo estruturador da grade 

de programação do encontro será o tema Avanço das Redes: Necessidade Urgente.

Veja outras informações
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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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ESPORTE

A emoção está de volta! Numa noite especial, Henrique Erbolato foi o 

vencedor a primeira prova do 14º Desafio de Kart.

Uma noite especial! Na quarta-feira, 11 de março de 2015, no Kartódromo Internacional Granja 

Viana, foi realizada a primeira prova do 14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, com a 

participação de 12 pilotos. Resultado da etapa. O resultado da prova foi o seguinte: 1º) Henrique 

Erbolato; 2º) Carlos Raul; 3º) Zizo; 4º) Luciano; 5º) Leonardo 5; 6º) Valter; 7º) Sergio e 8º) Cléber. 
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NA IMPRENSA

Website G1 traz informações atualizadas e imagens do sistema 

metroviário da capital baiana

Matéria do website G1 intitulada Prevista para 2017, Linha 2 do metrô terá 13 estações e 23 km. traz 

informações atualizadas e imagens do sistema metroviário da capital baiana. Novas estações. A 

matéria informa "Salvador já conta com a operação de parte da Linha 1, que tem 7,3 quilômetros de 

extensão e cinco estações já inauguradas - Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Acesso Norte e Retiro. 

A Linha 1 foi inaugurada em 2014: 14 anos após iniciar as obras. No dia 9 de abril de 2015, o 

governo deverá liberar a Estação de Bom Juá e o sistema da Linha 1 passará a ter, ao todo, 8,7 quilômetros. Em 

junho, será a vez de a Estação Pirajá ser entregue". 

Veja a íntegra da matéria
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INTERNACIONAL

Programa Executivo de Gestão da Qualidade do Dr.Kano, a ser realizado 

de 20 a 27 maio 2015 em Tóquio. A documentação de inscrição deve 

chegar ao Japão até 3 de abril.

A organização The Overseas Human Resources and Industry Development Association - HIDA) e 

a Associação Hida AOTS do Brasil promovem o Programa Executivo de Gestão da Qualidade do 

Dr. Kano, a ser realizado de 20 a 27 maio 2015 no Tokyo Kenshu Center (Centro de 

Treinamento), na capital japonesa. Inscrições. . A documentação de inscrição tem prazo até 3 de 

abril para chegar ao Japão (veja anexos). Objetivos. Os organizadores informam os objetivos do programa: 1) 

Mudar a cabeça de executivos que estão tentando fazer uso do TQM (Company-Group-Wide Total Quality 

Management) em sua Empresa/Organização para: 2) Implementar uma estratégia de gestão que incorpore 

melhorias consistentes na qualidade dos produtos e dos serviços, resultando em crescimento corporativo 

sustentável e clientes fidelizados. Público-alvo. O programa se destina a 'top manngers' e executivos que estejam 

trabalhando na implementação do TQM ou, que tenham a intenção de implementar o TQM na 

empresa/organização, independentemente da nacionalidade (tanto da empresa quanto do candidato). 

Veja outras informações sobre o programa

Veja o cartaz, com dados complementares em inglês.

Acesse a ficha de inscrição
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