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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

Em uma semana, fim das inscrições de trabalhos para a 21ª Semana e para o 

Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários CBTU/ANPTrilhos

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

No dia 15, presidente da AEAMESP coordenará em Brasília nova reunião de 

subgrupo do Conselho das Cidades sobre a União e o setor metroferroviário

IDEIAS E EMPREENDEDORISMO - I

A 21ª Semana de Tecnologia terá apresentações de ideias vencedoras do '1º

Startup Weekend Mobilidade Urbana', realizado em São Paulo.

IDEIAS E EMPREENDEDORISMO - II

Representando a AEAMESP, Laurindo Junqueira fez palestra para jovens 

interessados em empreendimentos relacionados com transporte público 

TECNOLOGIAS

Em 1º de julho, AEAMESP recebe o ‘Workshop Huawei – Soluções 

Metroferroviárias’ com informações sobre tecnologias da empresa para o setor

ESPORTE

Márcio vence pela segunda vez consecutiva no 14º Desafio de Kart entre 

Amigos AEAMESP, mas Zizo mantém a liderança geral da competição 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

VDI-Brasil apresenta programa em três módulos de um dia com o objetivo 

transformar engenheiros tecnicamente competentes em gestores eficazes

.

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

Em uma semana, fim das inscrições de trabalhos para a 21ª Semana e 

para o Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 

CBTU/ANPTrilhos

Estará aberto até 19 de junho de 2015, às 23h59min (horário de Brasília) o prazo das inscrições de 

trabalhos técnicos a serem apresentados durante a 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. O 

encontro acontecerá no período de 8 a 11 de setembro de 2015, no Centro de Convenções Frei 

Caneca em São Paulo, paralelamente à EXPO METROFERR 2015. Tema central. A programação 

da 21ª Semana será estruturada em torno do tema Avanço nas Redes: Necessidade Urgente, 

propondo o debate sobre a importância do avanço urgente das redes sobre trilhos para o equilíbrio das cidades, 

melhoria do meio ambiente e o desenvolvimento da nação. 

TRÊS PRÊMIOS DE R$5.000,00 PARA OS MELHORES TRABALHOS 

A exemplo do que ocorreu no ano passado, a AEAMESP firmou parceria com a Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (CBTU) e com a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) 

para oferecer o Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários aos melhores trabalhos técnicos 

apresentados no evento. Troféus e prêmios em dinheiro. Serão concedidos troféus e um prêmio de cinco mil 

reais para o melhor artigo técnico de cada categoria. 

Ficha de inscrição. A ficha de inscrição e o regulamento dos trabalhos técnicos e da premiação estão disponíveis 

para download no website da AEAMESP: www.aeamesp.org.br e por meio dos links abaixo.

Veja o regulamento dos trabalhos técnicos e da premiação

Acesse a ficha de inscrição
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

No dia 15, presidente da AEAMESP coordenará em Brasília nova reunião 

de subgrupo do Conselho das Cidades sobre a União e o setor 

metroferroviário

Na segunda-feira, 15 de junho de 2015, o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, 

coordenará em Brasília nova reunião do Subgrupo CBTU/Trensurb, criado 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. 

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

A reunião do Subgrupo CBTU/Trensurb antecederá a realização da 45ª Reunião do Conselho Nacional das 

Cidades –, que inclui a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, da qual Emiliano 

Affonso também participará. A 45ª Reunião começará na tarde do próprio dia 15 e prosseguirá até o dia 17; as 

atividades serão desenvolvidas na sede do Ministério das Cidades. 

O programa da 45ª Reunião teve sua estrutura levemente modificada em relação às programações de reuniões 

anteriores. Em vez de uma abertura solene, programada apenas para o segundo dia, os trabalhos serão iniciados 

efetivamente na tarde do primeiro dia, 15 de junho, já com a primeira parte das reuniões dos Comitês Técnicos –

que abarcam, além da área de Trânsito, Transporte Mobilidade Urbana, também outras três áreas: Planejamento e 

Gestão do Solo Urbano, Habitação e Saneamento Ambiental. No início da noite desse primeiro dia haverá a 

Reunião dos Segmentos. 

Pauta do Comitê de Mobilidade. A reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana terá 

o desenvolvimento de oito pontos: 1) Apresentação de proposta para o Planejamento Plurianual 2016-2019 para o 

setor de Mobilidade; 2) Prioridades da 5ª Conferência das Cidades para o Ministério das Cidades; 3) Relatos dos 

trabalhos subgrupos que vêm se dedicando a temas específicos como o abordado pelo subgrupo, CBTU/Trensurb

(setor metroferroviário), coordenado por Emiliano Affonso. Os outros subgrupos focalizam os temas Paz no 

Trânsito, Difusão da Lei de Mobilidade Urbana e Pequenas Cidades. 

Outros pontos da pauta serão: 4) Relato do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Pacto da Mobilidade; 5) 

Apresentação, pela Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, do Estatuto da Metrópole (Lei nº

13.089/2015; 6) Planos de Mobilidade – Conteúdos Mínimos; 7) Apresentação dos trabalhos que vêm sendo 

desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana e que serão desenvolvidos no restante 

do ano de 2015; 8) Pauta da próxima reunião do Comitê. 

Os outros dias. Para a manhã do segundo dia, 16 de junho, está reservado espaço para a segunda parte das 

reuniões dos Comitês Técnicos. Na parte da tarde, haverá a abertura oficial do encontro, seguida de sessão com 

informes sobre o andamento dos trabalhos do Grupo de Trabalho do próprio Conselho Nacional das Cidades 

referente ao Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU) e, ainda, informes a respeito do status da 

implantação do Grupo de Trabalho Interministerial do SNDU. Ainda no período vespertino acontecerá a tradicional 

sessão Tema da Conjuntura, focalizando Governança Metropolitana – Desafios e Perspectivas da Implementação 

do Estatuto da Metrópole (Lei 13.089/2015) . Em sessão paralela, haverá o trabalho de sistematização das 

resoluções eventualmente formuladas nas reuniões dos Comitês Técnicos. 

O terceiro dia estará reservado aos relatos dos Comitês Técnicos bem como à análise e votação das resoluções 

eventualmente propostas. 

Recorde o resultado da mais recente reunião do subgrupo CBTU/Trensurb, coordenado pelo presidente da 

AEAMESP
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IDEIAS E EMPREENDEDORISMO - I

A 21ª Semana de Tecnologia terá apresentações de ideias vencedoras 

do '1º Startup Weekend Mobilidade Urbana', realizado em São Paulo.

A 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária terá apresentações em sala técnica especial dos 

projetos que conquistaram os três primeiros colocados e a menção honrosa no 1º Startup Weekend 

Mobilidade Urbana,realizado em São Paulo no final de semana de 29 a 31 de maio. O convite aos 

vencedores foi feito pelo presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso. 

Promovidos pela organização internacional UP, de estímulo à propagação do empreendedorismo, 

os Startup Weekends são eventos com 54 horas de duração, nos quais os participantes inicialmente escolhem 

ideias empreendedoras e, depois, constituem grupos de trabalho que atuam cooperativamente para dar corpo às 

propostas eleitas. Certos Startup Weekends obedecem a temas específicos, na busca de respostas a questões da 

localidade em que são realizados; em São Paulo o tema foi Mobilidade Urbana. 

PROJETOS VENCEDORES 

A primeira colocação do 1º Startup Weekend Mobilidade Urbana ficou com o grupo que criou o projeto Woole, um 

aplicativo que oferece informações e orientações para quem se desloca de bicicleta, similar ao Waze, para quem 

viaja de automóvel, ou ao Moovit, para que utiliza os sistemas de transporte público, conforme explica o jornalista 

Fábio Tanniguchi, em matéria de capa sobre o tema, publicada na REVISTA INTERBUSS (Ano 5, Número 247), 

disponível por meio de link ao final desta matéria. 

O segundo lugar foi concedido ao grupo responsável pela proposta BUM – Bilhete Único Mobile, referente ao 

pagamento da tarifa do transporte público via celular; este grupo teve a participação de Alberto Galvão Branco, do 

Metrô-SP, associado da AEAMESP. 

Coube o terceiro posto ao grupo que desenvolveu a proposta intitulada Cadá, uma plataforma de ‘leilão reverso de 

hostels’, visando possibilitar a ocupação de vagas nesses estabelecimentos após certo horário da noite. A menção 

honrosa foi concedida ao grupo o que criou o Transpor, uma plataforma que une pessoas interessadas em 

contratar um serviço de entrega de pequenas mercadorias. 

Veja a matéria entre as páginas 18 e 23 da Revista INTERBUSS 247
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IDEIAS E EMPREENDEDORISMO - II

Representando a AEAMESP, Laurindo Junqueira fez palestra para jovens 

interessados em empreendimentos relacionados com transporte público 

Representando a AEAMESP, o especialista em planejamento de transporte Laurindo Junqueira fez 

no dia 26 de maio de 2015 uma apresentação para um grupo de jovens interessados em 

desenvolver empreendimentos novos, relacionados com o transporte público coletivo em São 

Paulo. A palestra se deu no evento Bootcamp Técnico Startup Weekend Mobilidade Urbana e 

serviu para subsidiar de informações participantes do 1º Startup Weekend Mobilidade Urbana, que 

foi realizado no final de semana seguinte. 

A palestra foi realizada na Universidade Estácio/Campus Conceição, em São Paulo e, nela, 70 jovens debateram 

com Laurindo Junqueira as características da logística urbana da região metropolitana. “Os ‘startups’ caracterizam-

se por serem empreendedores que, valendo-se de iniciativas quase sempre inusitadas, conseguem levar adiante 

projetos surpreendentemente inovadores”, informa Alberto Galvão Branco, do Metrô-SP, associado da AEAMESP. 

Ele acrescentou que, embora a taxa de sucesso dos ‘startups’ não vá além de alguns poucos pontos percentuais, o 

processo criativo que eles provocam é excepcionalmente rico e promissor, como atestam muitos empreendimentos 

de caráter global recentemente incorporados à nossa cultura. “A importância de o Metrô estar ‘linkado nessa rede’ 

é significativa e fundamental, tendo em vista a possibilidade de incorporar ideias e projetos inovadores, os quais 

podem melhorar significativamente a sua inserção social”. 

A APRESENTAÇÃO 

Laurindo Junqueira explicou que sua palestra versou sobre a integração em rede dos principais meios de 

transporte que ocupam os sistemas viários paulistanos. “Foi enfatizada a necessidade de desenvolver mais 

empreendimentos sobre trilhos e de complementar progressivamente os anéis viários em torno da mancha 

metropolitana central”. 

Também foi muito debatida a estratégia de criar oportunidades de emprego e renda na periferia próxima dos 

entroncamentos de comunicação e transporte, bem como de dotar as vizinhanças dessas instalações de 

facilidades de educação e saúde, de sorte a incentivar as estratégias urbanas de evitar viagens desnecessárias. 

Ele acrescentou que o vislumbre da necessidade de desenvolver aplicativos digitais que facilitem a comunicação 

em rede, valendo-se das estruturas de transporte hoje instaladas, atraiu muito à atenção. “Foram quase quatro 

horas de debates muito intensos e de apresentação de ideias inovadoras, algumas delas já consagradas”, 

concluiu. 
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TECNOLOGIAS

Em 1º de julho, AEAMESP recebe o ‘Workshop Huawei – Soluções 

Metroferroviárias’ com informações sobre tecnologias da empresa para 

o setor

No dia 1º de Julho de 2015 será realizado na sede AEAMESP o Workshop Huawei – Soluções 

Metroferroviárias a respeito das mais modernas tecnologias para o setor de transporte 

metroferroviário. Informações sobre tecnologia.Os organizadores sublinham que será um evento 

dinâmico, com informações sobre as tecnologias da Huawei para o setor, cases de soluções 

aplicadas ao redor do mundo, ‘demos’ de produtos ao vivo e a presença de profissionais 

especializados para esclarecimento de dúvidas. Inscrições. Os interessados devem confirmar a 

presença até o dia 30 de junho com Victor Gomes através do e-mail: victor.gomes@huawei.com; no ato da 

inscrição, deverão fornecer o nome, telefone, empresa ou área e função. Sorteio de celulares. Ao final do evento 

haverá o sorteio de celulares HUAWEI ASCEND P7, e um coquetel para os participantes.
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ESPORTE

Márcio vence pela segunda vez consecutiva no 14º Desafio de Kart entre 

Amigos AEAMESP, mas Zizo mantém a liderança geral da competição 

Márcio venceu a quarta prova do 14º Desafio de Kart entre Amigos AEAMESP, realizada na noite 

de 10 de junho de 2015, no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, na cidade de São Paulo. Foi 

a segunda vitória consecutiva de Márcio, mas Zizo manteve a liderança na classificação geral do 

torneio.Primeiras posições. Além de Márcio, as primeira posições foram ocupadas pelos seguintes 

pilotos: 2º) Henrique, 3º) Zizo, 4º) Sérgio D'Agostinho, 5º) Leonardo, 6º) Carlos Raul, 7º) Valter e 8º) 

Luciano. 

CLASSIFICACÃO 

Realizadas quatro etapas, a classificação do 14º Desafio de Kart entre Amigos AEAMESP é a seguinte: 1º) Zizo 

(102 pontos); 2º) Carlos Raul (92 pontos); 3º) Leonardo (88 pontos); 4º) Sérgio D'Agostinho (87 pontos); 5º) Márcio 

(85 pontos); 6º) Henrique Erbolato (77 pontos); 7º) Valter (71 pontos) e 8º) Cléber (71 pontos). 

PRÓXIMA PROVA EM AGOSTO 

Com metade das provas realizadas, o 14º Desafio de Kart entre Amigos AEAMESP não terá atividade no mês de 

julho. A próxima prova está prevista para o dia 19 de agosto de 2015, quarta-feira,às 22 h, no Kartódromo Granja 

Viana. 
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

VDI-Brasil apresenta programa em três módulos de um dia com o 

objetivo transformar engenheiros tecnicamente competentes em 

gestores eficazes

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

promoverá em três módulos, nos meses de junho, julho e agosto, o workshop: Management para 

Engenheiros Objetivo. O programa tem como objetivo principal o desenvolvimento e a 

transformação de engenheiros competentes do ponto de vista técnico (experts) em gestores 

eficazes, preparando-os para a posição crescente de liderança no futuro próximo. Habilidade e 

competências. O programa busca desenvolver nos engenheiros participantes as habilidades e competências 

relacionadas a gestão de pessoas, de resultados, de processos, de clientes internos e externos, de parceiros, e 

ainda, a autogestão da sua vida e carreira. 

SEQUÊNCIA DOS MÓDULOS 

As atividades acontecerão no Espaço Empreenda, localizado na Rua Luigi Galvani, 200, 7º andar, Brooklin Novo, 

Edifício Itamambuca, São Paulo-SP. 

O Management para Engenheiros Módulo I: Gestão de Pessoas e Autogestão será no dia 27 de junho de 2015, 

das 8h30 às 17h30. O Módulo II: Gestão de Resultados e Gestão de Processos ocorrerá em 25 de Julho de 2015, 

igualmente das 8h30 às 17h30. E o Módulo III: Gestão de Clientes e Parceiros está programado para o dia 15 de 

Agosto de 2015, também das 8h30 às 17h30. Contatos. Informações mais detalhadas podem ser obtidas pelo 

telefone (11) 5180-2316 /ou pelo e-mail: eventos@vdibrasil.com.br.

Início

© Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô

Rua do Paraíso, 67 - 2º andar - Paraíso, São Paulo/SP - CEP: 04103-000 

Tel/Fax: (11) 3284 0041 / aeamesp@aeamesp.org.br

Jornalista responsável: Alexandre Asquini (MTb 28.624)

Visite nosso site

Página 1 de 1

29/02/2016


