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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

Na quinta-feira, 30 de abril, a Coordenação Técnica se reunirá para 

definir painéis da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

A Coordenação Técnica se reunirá na quinta-feira, 30 de abril de 2015, para definir o programa de 

painéis da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, que a AEAMESP promoverá no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo, no período de 8 a 11 de setembro próximo, paralelamente 

à exposição de produtos e serviços METROFERR 2015. A informação foi prestada pelo presidente 

da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso. 

De acordo com o dirigente, como ocorre todos os anos, a Coordenação Técnica busca estruturar os temas mais 

significativos e atuais, tendo em vista o enriquecimento do debate de soluções para a questão da mobilidade, o 

fortalecimento do transporte público e, sobretudo, a consolidação, modernização e expansão dos sistemas 

metroferroviários no País. 

“Um dos painéis da 21ª Semana discutirá justamente os benefícios econômicos e sociais da implantação de novas 

linhas metroferroviárias; em outra sessão, trataremos do papel que cabe a cada esfera de governo na melhoria da 

mobilidade nas cidades”, disse Emiliano Affonso. Em outro painel, haverá um debate sobre a intercambiabilidade 

para a mobilidade, com foco no significado de haver a integração de diferentes modos de transporte, com 

multiplicidade de linhas e sistemas. 

Necessidade do avanço metroferroviário. O presidente da AEAMESP disse ainda que será colocado em pauta o 

tema do transporte ferroviário de médias e longas distâncias. "A carga já vem sendo transportada por ferrovia e 

agora chegou a vez dos passageiros voltarem para os trilhos nas viagens mais longas”. 

A 21ª Semana também colocará em debate a formação de novos profissionais para os sistemas metroferroviários e 

o tema da integração do transporte individual com os sistemas de transporte público urbano. 

Emiliano Affonso concluiu, ressaltando que os temas dos painéis convergem para o tema central da 21ª Semana 

de Tecnologia Metroferroviária: “Em todos os documentos sobre a 21ª Semana, temos ressaltado que somente a 

existência de redes integradas de transporte público – estruturadas pelo transporte sobre trilhos – permitirá que os 

nossos maiores centros urbanos superem a crise de mobilidade”. 
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JORNAL AEAMESP

Edição número 33 marca a retomada do Jornal AEAMESP, disponível em 

versão eletrônica. Confira!

Após um período de ausência, a edição número 33 marca a retomada e o início de uma nova etapa do 

Jornal AEAMESP, publicação trimestral voltada para os associados, seus familiares, parceiros e amigos 

da nossa Associação. Confira!

Veja a nova edição do Jornal AEAMESP
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ANTP

Como representante da AEAMESP, Emiliano Affonso participará em 28 de 

abril de reunião do Conselho Diretor e de Assembleia Geral da ANTP

Representando a AEAMESP, o presidente Emiliano Affonso participará na terça-feira, 28 de 

abril de 2015, da 144ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor e da 53ª Assembleia Geral 

Ordinária da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Pauta. Os dois encontros 

acontecerão na sede da ANTP em São Paulo e têm essencialmente a mesma ordem do dia: I 

– Análise e aprovação das contas do Exercício de 2014; II – Acompanhamento da execução orçamentária de 2015; 

III – Aprovação do Regimento Eleitoral; IV – Outros assuntos gerais.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Documento conjunto da Força Sindical, Simefre e ABIFER protesta 

contra os critérios da compra de trens metropolitanos no Rio de Janeiro

Documento conjunto firmado pelos presidentes da Força Sindical, Miguel Torres; do Sindicato 

Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (Simefre), José 

Antonio Fernandes Martins, e da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer), Vicente 

Abate, protesta contra os critérios da compra de trens metropolitanos pela Secretaria de Estado de 

Transporte do Rio de Janeiro. Sem igualdade de condições. De acordo com o documento, o edital 

da licitação para compra de 48 vagões destinados à SuperVia, concessionária que opera as linhas da região 

metropolitana da capital carioca, não estabelece igualdade de condições de concorrência para a indústria nacional 

em relação aos fabricantes estrangeiros. O texto ressalta que enquanto os trens fabricados no Brasil pagam 14% 

de imposto de importação para aquisição de partes e componentes do material rodante, a indústria estrangeira 

oferece as composições com alíquota zero, por se tratar de operação de compra por parte da administração 

pública.

Veja o documento
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ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO

Estrada de Ferro Campos do Jordão divulga o 'Relatório de 

Administração 2012-2014'

O diretor ferroviário da Estrada de Ferro Campos de Jordão (EFCJ), Ayrton Camargo e Silva 

encaminhou à AEAMESP o link do Relatório de Administração 2012-2014. "Essa publicação reúne 

as principais ações da Estrada de Ferro Campos de Jordão ao longo desses anos.", informou, 

acrescentando: "É importante ressaltar que os resultados obtidos e registrados nesse documento 

são fruto do esforço e trabalho das equipes comprometidas com a modernização da EFCJ".

Veja o relatório
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NA IMPRENSA

Artigo assinala que em cidades eficientes o foco da mobilidade urbana 

deve estar na gestão integrada nos meios de transporte

Na seção Tendências/Debates do jornal Folha de S. Paulo, em artigo publicado no dia 26 de março 

de 2015, com o título Cidades eficientes, o engenheiro Renato de Souza Meirelles, presidente, no 

Brasil, da empresa Constructores e Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) assinala quando se trata de 

mobilidade urbana, o foco deve estar na gestão integrada dos meios de transporte,

Veja o artigo
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CURSO INTERNACIONAL

Programa de gerenciamento corporativo para executivos a ser 

desenvolvido no Japão tem inscrições até 15 de maio

As organizações Hida Japan e Associação Hida AOTS do Brasil promoverão no período de 27 de 

julho a 7 de agosto de 2015, no Tokyo Kenshu Center, na capital japonesa, o evento Executive 

Program on Corporate Management 2015 (EPCM) Objetivos. O programa visa propiciar ao 

participante perspectivas de como reformar ou reforçar a estrutura da empresa com o uso de 

exemplos de gestão corporativa de empresas japonesas e, também, de aprimorar suas capacidades como 

executivo por meio de discussões de filosofia e estratégia corporativas. Limite para as inscrições. As inscrições 

devem ser feitas até 15 de maio de 2015 no Brasil e até 22 de maio de 2015 no Japão. Informações e contatos.

Outras informações podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico j.sakakura@aotssp.com.br, ou pelo 

telefone (11) 3284-6663.

Veja informações mais detalhadas sobre a iniciativa
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