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transformar engenheiros tecnicamente competentes em gestores eficazes
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - I (IMPORTANTE)

Prorrogadas até 26 de junho as inscrições de trabalhos para a 21ª

Semana e Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 

CBTU/ANPTrilhos

Foram prorrogadas para a sexta-feira da próxima semana, 26 de junho de 2015, às 23h59min 

(horário de Brasília) as 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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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - II

Todas as oportunidades comerciais 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 destaca 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.cerne@uol.com.br.

Conheça o folder comercial
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - III

Dirigentes do Metro de Santiago, do Subterrâneo de Buenos Aires e da 

ALAMYS participarão de painel internacional da 21ª Semana 

Carolina Matus, diretora de Desenvolvimento de Negócios Internacionais no Metro de Santiago, 

Chile, e Mariano Cermesoni, diretor de Engenharia do Subterrâneo de Bueno Aires, Argentina, 

participarão de painel internacional da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Sugestão da 

ALAMYS. A sessão foi sugerida pela direção da Associação Latino-Americana de Metrôs e 

Subterrâneos (ALAMYS). ordenação. O chefe do Escritório da ALAMYS, Constantin Delis, será o 

coordenador do painel. Em setembro A 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e à METROFERR EXPO 2015

são eventos organizados pela AEAMESP e programados para o período de 8 a 11 de setembro de 2015, no 

Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Conselho das Cidades já debate nova postura da União sobre 

investimentos, operação, atualização e expansão dos sistemas 

metroferroviários federais

Coordenado pelo presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, o Subgrupo 

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

Urbana do Conselho Nacional das Cidades elaborou propostas para uma nova postura da União 

frente ao sistema metroferroviário brasileiro. 

As propostas levam em conta a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), uma nova 

interpretação e mudanças da lei de descentralização do sistema metroferroviário brasileiro (Lei nº 8.693/1993) com 

base na qual, até agora, passados 22 anos, apenas parte dos sistemas sob gestão do governo federal foi 

transferida com êxito para os Estados. O documento do subgrupo destaca o papel que podem e devem exercer 

nesse processo as duas empresas federais do setor: a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e a 

Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb). 

A apresentação do documento com as propostas e documentos anexos aconteceu durante a reunião do Comitê 

Técnico na 45ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, realizada em Brasília, de 15 a 17 de junho de 2015. 

Emiliano Affonso explica que o texto foi muito bem recebido pelos membros do Comitê Técnico e pela Secretaria 

Nacional de Trânsito Transporte e Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, devendo ser votado na 46ª

Reunião do Conselho Nacional das Cidades e do Comitê, em setembro de 2015. 

PROPOSTAS 

Com base em um conjunto de considerações apoiadas por estudos e documentos, o Subgrupo CBTU/Trensurb 

apresentou seis propostas a serem efetivadas a partir da edição de duas Resoluções Recomendadas do Conselho 

Nacional das Cidades e da constituição de um grupo de estudo sobre o tema. 

As propostas são as seguintes: 1) Modernização e ampliação dos sistemas – Os sistemas de transporte 

públicos de passageiros sob gestão do governo federal (as redes da CBTU e da Trensurb) devem ser mantidos, 

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

em que estão inseridos; 2) Ampliação do papel da CBTU – É preciso ampliar a função da CBTU, de modo que 

essa companhia possa atuar na implantação, desenvolvimento e fomento de sistemas metroferroviários, visando 

oferecer e gerir soluções de transporte sobre trilhos em articulação com o Ministério das Cidades; 3) 

Financiamento e investimentos – É necessário definir uma política de financiamento e investimentos federais 

para os sistemas estruturadores, com a participação dos três níveis de governo; 4) Subsídios – Deve ser definida 

uma política de subsídio ao transporte coletivo com a participação dos três níveis de governo; 5) Fundo Nacional 

– É preciso criar um fundo nacional para investimento em transporte coletivo; 6) Subsídios ao transporte público 

no mínimo iguais aos concedidos ao transporte individual – Os subsídios dados à circulação do transporte 

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

etc.) devem ser estendidos ao transporte público e ampliados, alcançando especialmente o setor metroferroviário. 

OUTROS PONTOS DA REUNIÃO DO CONSELHO 

O presidente da AEAMESP participou de todas as etapas de debate nos três dias da 45ª Reunião do Conselho 

Nacional das Cidades. Na reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, além de 

apresentar o documento do Subgrupo CBTU/Trensurb, acompanhou informes sobre outros dois subgrupos: Paz no 

Trânsito (medidas para reduzir número de acidentes, mortos e feridos) e Difusão da Lei de Mobilidade Urbana (Lei 

12.587/2012). 

Energia para sistemas metroferroviários. Também foram apresentadas no Comitê as linhas gerais do Relatório 

Final do Grupo de Trabalho Interfederativo a respeito do Pacto pela Mobilidade Urbana que, em boa medida, 

trabalhou com base nos termos da Resolução Recomendada nº 151 do Conselho das Cidades. O relatório final 

estabeleceu como prioridades o direcionamento de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico – CIDE/Combustíveis para o transporte público e a redução do custo da energia de tração para 

transportes eletrificados como trens, metrôs, sistemas de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), monotrilhos e 

trólebus, o que poderá acontecer por meio de alteração da Resolução da ANEEL 414/2010, e da eliminação da 

tarifa horo-sazonal aplicada ao segmento. 

OUTROS PONTOS 

Outros pontos. Ainda na reunião do Comitê, foram discutidos os conteúdos mínimos que devem constar dos nos 

planos de mobilidade exigidos pela Lei de Mobilidade Urbana – um tema que interessa especialmente aos 

pequenos municípios, uma vez que os planos de mobilidade devem ser produzido por municípios com mais de 20 

mil habitantes. Houve também discussão a respeito de propostas para o Planejamento Plurianual da União para o 

período 2016-2019, nos tópicos referentes ao setor de mobilidade. 

Outros temas foram as prioridades traçadas na 5ª Conferência Nacional das Cidades para o Conselho Nacional 

das Cidades e a organização da 6ª Conferência, prevista para acontecer entre final de 2016 e inicio de 2017 e 

informes sobre o Habitat III, a terceira Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável a ser realizada em Quito, Equador, de 17 a 20 de outubro de 2016. 

Na 45ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades houve ainda informes sobre o andamento dos trabalhos do 

Grupo de Trabalho do próprio Conselho referente ao Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU) e, 

ainda, informes a respeito do status da implantação do Grupo de Trabalho Interministerial sobre o SNDU. 

A pauta da próxima reunião do Comitê. Além da apreciação das proposições do Subgrupo da CBTU/Trensurb, a 

pauta da próxima reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, incluirá o tema dos 

conteúdos mínimos dos Planos de Mobilidade, uma apresentação e discussões a respeito do Estatuto da 

Metrópoles, o aprofundamento da discussão sobre os resultados grupo de trabalho do próprio Comitê sobre o 

Pacto da Mobilidade, e uma avaliação dos investimentos realizados no contexto das diferentes etapas do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na área de mobilidade urbana. 
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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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SETOR METROFERROVIÁRIO

União Internacional de Transportes Públicos (UITP) premia Metrô-SP 

por qualidade do relacionamento com seus usuários

Por meio de nota publicada no dia 10 de junho de 2015, o Portal do Governo do Estado de 

São Paulo informou que no contexto de seu 61º Congresso, realizado em Milão, Itália, a União 

Internacional de Transportes Públicos (UITP) premiou o Metrô-SP pela qualidade do 

relacionamento com seus usuários. 

Veja a íntegra da nota
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de junho

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em junho. Na primeira 

página. Na primeira página do Portal da AEAMESP, no canto superior direito da tela, há um espaço 

que dá acesso a uma lista em ordem cronológica crescente com todos os aniversariantes do mês. 

Se houver aniversariantes no dia em que a lista é consultada, seus nomes aparecem em destaque.

Veja os aniversariantes deste mês
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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.
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