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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Presidente da AEAMESP coordenará em 9 de abril, na sede da CBTU, no Rio, 
reunião sobre o papel da União em relação aos sistemas metroferroviários 

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

No website da AEAMESP, o folder comercial da 21ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária e da METROFERR EXPO 2015

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

NA IMPRENSA

Em vídeo de quatro minutos, presidente da Trensurb fala sobre os trinta anos 
de operação da companhia e descreve ações para o futuro 

ESPORTE

Segunda etapa do 14º Desafio de Kart, em 8 de abril, será disputada no 
Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Presidente da AEAMESP coordenará em 9 de abril, na sede da CBTU, no 

Rio, reunião sobre o papel da União em relação aos sistemas 

metroferroviários 

O presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, coordenará no dia 9 de abril de 2015, 

na sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), no Rio de Janeiro, nova reunião do 

Subgrupo CBTU/Trensurb, instituído no âmbito do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade Urbana, do Conselho Nacional das Cidades, para discutir o papel da União diante do transporte urbano 

e metropolitano de passageiros sobre trilhos no País, incluindo questões como a observância da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana e a aplicação da lei de descentralização dos sistemas metroferroviários. 

Emiliano Affonso sugeriu que os debates desse segundo encontro retomem pontos consensuais estabelecidos 

pelos integrantes do Subgrupo CBTU/Trensurb em sua primeira reunião. 

Um dos consensos é que os sistemas de transportes públicos de passageiros sob gestão do governo federal sejam 

mantidos, modernizados, atualizados, expandidos e operados com qualidade, de acordo com as necessidades das 

regiões em que estão inseridos, até que seja definida uma política de gestão. 

O outro ponto em que há concordância entre os membros do Subgrupo é que os subsídios dados à circulação do 

transporte individual (manutenção de vias, sinalização, controle, segurança, limpeza, locais para embarque e 

desembarque etc.) sejam estendidos de forma igualitária ao transporte público, em especial, ao metroferroviário. 

Estruturação. A proposta é que a reunião se estruture em três partes. Inicialmente, será aberto espaço para 

apresentações dos seguintes temas: Fomento e Desenvolvimento Metroferroviário, por Bernardo Medeiros, 

representante da CBTU; Interpretações jurídicas das legislações com foco na descentralização, por Humberto 

Kasper, presidente da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A (Trensurb), e Pareceres sobre a Lei nº

8.693 de 03/08/1993, a cargo de representantes do Sindimetro de Minas Gerais e de Pernambuco e, ainda, a 

apresentação de um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o tema da descentralização. 

Num segundo momento, os integrantes do Subgrupo se concentrarão nas questões a serem desenvolvidas 

visando à elaboração de resolução a ser apresentada ao Conselho das Cidades. São estas as questões em foco: 

Qual o papel do governo federal no transporte metroferroviário? Qual é o papel da Secretaria Nacional de 

Transporte e Mobilidade Urbana (SeMob) no transporte metroferroviário?; Qual o suporte técnico que o governo 

federal pode dar aos sistemas de transporte público sob sua responsabilidade?; Qual proposta do papel da União 

no transporte metroferroviário com base na legislação vigente? Também serão debatidas sugestões de medidas 

para propiciar a descentralização do sistema de transporte público sob sua responsabilidade ou descarta-la em 

definitivo, com base nas leis vigentes. 
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

No website da AEAMESP, o folder comercial da 21ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária e da METROFERR EXPO 2015

Está disponível do website da AEAMESP o folder comercial da 21ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária e da METROFERR EXPO 2015. A peça. A peça apresenta a AEAMESP, os 

objetivos e o tema central do encontro– Avanço das redes: Necessidade urgente –, descreve as 

propostas comerciais para a METROFERR EXPO 2015, e destacar que as empresas interessadas 

poderão solicitar uma proposta customizada, de acordo com sua estratégia de participação. 

Comercialização. A comercialização está a cargo da Cerne Eventos, telefone (11) 3812-4845 –

www.cerneeventos.com.br; com coordenação de Cecilia Gregorio, cecilia.gregorio@cerneevento. 

Conheça o folder comercial
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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
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NA IMPRENSA

Em vídeo de quatro minutos, presidente da Trensurb fala sobre os trinta 

anos de operação da companhia e descreve ações para o futuro 

Em entrevista de quatro minutos ao programa Network, do canal NET/20, de Porto Alegre, o 

presidente da empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb), Humberto Kasper, fala sobre os 

trinta anos de operação da companhia, completados no dia 4 de março de 2015, e descreve ações 

para o futuro. 

Acompanhe o vídeo
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ESPORTE

Segunda etapa do 14º Desafio de Kart, em 8 de abril, será disputada no 

Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos

A segunda etapa do 14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, na quarta-feira, 8 de abril de 

2015, será disputada no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos "A prova terá uma bateria de 25 

minutos, sendo cinco minutos de tomada de tempo, para reconhecimento da pista e definição do 

grid de largada, e 20 minutos de corrida", disse o diretor adjunto de Transportes da AEAMESP, 

Valter Belapetravicius, acrescentando que a largada será às 21 horas e que os pilotos devem 

chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. Endereço. O Kartódromo Ayrton Senna está 

localizado na Avenida Jacinto Júlio s/n, Portão 09, São Paulo//SP, telefone (11) 4702-5055. Informações e 

confirmação. Os pilotos devem confirmar a participação com o diretor adjunto Valter Belapetravicius, pelo telefone 

(11)5904-7748 ou celular (11) 98266-1541. 

RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA 

Este foi o resultado da primeira etapa do 14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP, disputada no dia 11 de 

março de 2015, no Kartódromo Internacional Granja Viana, em São Paulo: 1º) Henrique Erbolato; 2º) Carlos Raul; 

3º) Zizo; 4º) Luciano; 5º) Leonardo 5; 6º) Valter; 7º) Sergio e 8º) Cléber.
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