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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - VIDEO ENTREVISTA

Subsecretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, Delmo Pinho, fala 
ao Canal Mova-se sobre ferrovia entre Rio de Janeiro e Vitória

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - DOCUMENTO

Veja no website da AEAMESP os Anais da 21ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária, com fotos e apresentações 

INVESTIMENTOS

Na AEAMESP, FINEP mostrou instrumentos de apoio reembolsáveis para 
financiar com condições especiais projetos inovadores de empresas de 
transportes, logística, mobilidade urbana, engenharia e serviços

SOLIDARIEDADE

No sábado, 7 de novembro de 2015, acontecerá nova edição do Dia Nacional 
de Coleta de Alimentos. Participe!

ESPORTE

Henrique venceu a penúltima etapa, mas Márcio lidera a classificação geral do 
14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI Brasil) promoverá no dia 18 
de novembro de 2015 o curso Planejamento Estratégico para Engenheiros

NA IMPRENSA - I

Matéria de duas páginas no Diário Oficial do Estado de São Paulo mostra os 
serviços de manutenção do Metrô-SP durante a madrugada

NA IMPRENSA - II

Portal Via Trólebus lembra que a Linha 4-Amarela do sistema metroviário 
paulistano completou quatro anos de operação em 16 de outubro
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - VIDEO ENTREVISTA

Subsecretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, Delmo Pinho, 

fala ao Canal Mova-se sobre ferrovia entre Rio de Janeiro e Vitória

O Canal Mova-se entrevistou o subsecretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, Delmo 

Pinho, que falou sobre o atual estágio do projeto da estrada de ferro EF 118, com 577 km de 

extensão, e que deverá promover a interligação dos complexos portuários do Rio de Janeiro e de 

Vitória, capital do Estado do Espírito Santo. 

O subsecretário havia participado da sessão de instalação dos trabalhos da 21ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária, em 8 de setembro de 2015, no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo - evento 

promovido pela AEAMESP, paralelamente à exposição de produtos e serviços EXPO METROFERR 2015. 

Veja a entrevista do Canal Mova-se
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 - DOCUMENTO

Veja no website da AEAMESP os Anais da 21ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária, com fotos e apresentações 

Estão publicados no website da AEAMESP os Anais da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, 

evento realizado de 8 a 11 de setembro de 2015 no Centro de Convenções Frei Caneca, em São 

Paulo, paralelamente à exposição de produtos e serviços METROFERR EXPO 2015. Os anais 

reúnem fotografias, apresentações feitas nos painéis de debate e os trabalhos 

Acesse os Anais da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária
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INVESTIMENTOS

Na AEAMESP, FINEP mostrou instrumentos de apoio reembolsáveis para 

financiar com condições especiais projetos inovadores de empresas de 

transportes, logística, mobilidade urbana, engenharia e serviços

No final da tarde de 22 de outubro de 2015, a AEAMESP promoveu no auditório de sua sede, 

em São Paulo, uma apresentação gratuita a respeito da FINEP - Financiadora de Estudos e 

Projetos, do Ministério da Ciência e Tecnologia, uma empresa pública criada em 1967 e hoje 

vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que apoia inovação em todos 

os setores da economia. 

Conduzida pelas analistas Carla Alessandra Rodrigues de Souza de Azevedo e Isa Costa Faria da Motta, a 

apresentação abordou a forma de atuação da FINEP, com ênfase nos instrumentos de apoio reembolsáveis, que 

financiam projetos inovadores de empresas de transportes, logística, mobilidade urbana, engenharia e serviços 

com condições especiais. 

O associado Laurindo Junqueira, que coordenou pela AEAMESP a realização da apresentação, explicou que nos 

primeiros tempos de atuação da FINEP, há cerca de quarenta anos, a empresa pública atuava como produtora de 

pensamento estratégico do BNDES e teve um relacionamento próximo com o do Metrô-SP. Neste momento, a 

FINEP conta com recursos e tem buscado mostrar como pode apoiar empresas, inclusive dos segmentos 

metroferroviário, de mobilidade urbana e de infraestrutura.

Veja a apresentação institucional sobre a FINEP
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SOLIDARIEDADE

No sábado, 7 de novembro de 2015, acontecerá nova edição do Dia 

Nacional de Coleta de Alimentos. Participe!

No sábado, dia 7 de novembro de 2015, em supermercados de cidades da Região Metropolitana 

de São Paulo e em cerca de 50 outras cidades do Estado de São Paulo e de outros Estados, 

acontecerá nova edição do Dia Nacional da Coleta de Alimentos. Como colaborar. Para 

colaborar, basta doar qualquer tipo de alimento não perecível, que pode ser adquirido nos próprios 

estabelecimentos participantes. O que for coletado será direcionado a bancos de alimentos e 

entidades assistenciais. Lista. No ano passado. Em 2014, segundo os organizadores, o Dia 

Nacional da Coleta de Alimentos arrecadou mais de 155 toneladas de mantimentos. A campanha, que aconteceu 

em 55 cidades de todo o país, reuniu mais de 6 mil voluntários em 14 Estados brasileiros mais o Distrito Federal. 

As regiões que concentraram o maior número de arrecadações foram Grande São Paulo, com mais de 35 

toneladas, Belo Horizonte, com mais de 12 toneladas, Florianópolis, com 8,5 toneladas, Sorocaba, com 7,8 

toneladas, e Grande Rio de Janeiro, com mais de 6,3 toneladas. 

HISTÓRIA E ESTRUTURA

A ação solidária foi criada pela Companhia das Obras do Brasil, organização de origem italiana que 
chegou ao Brasil em 1999 e cuja missão é promover e defender a dignidade do indivíduo na 
sociedade e no ambiente de trabalho, tutelando a criação de obras assistenciais e empresas e 
privilegiando uma concepção de mercado capaz de compreender e respeitar a pessoa em todos os 
seus aspectos, dimensões e momentos da vida. Participantes. Participam empresas e pessoas que 
apoiam o projeto com aportes financeiros e recursos, para cobrirem despesas com material de 
comunicação e organização do Dia da Coleta. Voluntários disponibilizam seu tempo, organizam toda 
a ação e realizam a coleta nos supermercados sob a orientação dos responsáveis do projeto. 
Supermercados disponibilizam suas lojas com espaço físico e o acesso aos seus clientes no dia da 
Coleta. Bancos de Alimentos realizam a estocagem, a distribuição e acompanhamento das doações 
dos alimentos às entidades assistidas por eles. Para onde vão os alimentos. Os alimentos 
coletados em cada uma das cidades são doados a Bancos de Alimentos locais. Estas entidades atuam 
arrecadando e distribuindo alimentos a entidades cadastradas e acompanhadas por elas.

Veja como participar acessando o website da campanha

Início

.

ESPORTE

Henrique venceu a penúltima etapa, mas Márcio lidera a classificação 

geral do 14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

Em 21 de outubro de 2015, no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, São Paulo/SP, foi 

realizada a sétima e penúltima etapa do 14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. Posições 

na prova. Henrique venceu a etapa. Zizo ficou em segundo lugar, seguido, na ordem, por Márcio, 

Vítor, Luciano, Carlos Raul, Sérgio e Cléber. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Com sete das oito etapas concluídas, estas são as oito primeiras posições na classificação geral do 14º Desafio de 

Kart entre Amigos da AEAMESP: 1º) Márcio,158; 2º) José Donizete/Zizo, 154 pontos; 3º) Carlos Raul, 142; 4º) 

Henrique Erbolato, 139; 4º) Sergio D´Agostinho, 134; 6º) Luciano, 132; 7º Leonardo, 129, e 8º) Valter 

Belapetravicius, 124. 
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI Brasil) promoverá no 

dia 18 de novembro de 2015 o curso Planejamento Estratégico para 

Engenheiros

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

promoverá no dia 18 de novembro de 2015, das 8h30 às 17h30, na Câmara de Comércio e Indústria 

Brasil-Alemanha (Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo) o curso Planejamento Estratégico 

para Engenheiros Público. Este curso é destinado a todos os engenheiros que buscam, através de 

uma breve fundamentação teórica, colocar em prática princípios fundamentais do planejamento 

estratégico em suas atividades empresariais. Pontos a serem abordados. Estes são os pontos programados: 1) 

Por que planejar?; 2) Quais os fundamentos de um planejamento estratégico?; 3) Qual a importância e os 

benefícios da simulação no planejamento?; 4) Como avaliar os riscos em um planejamento estratégico?; 5) 

Fabricando o futuro, agora. Palestrante. O curso será desenvolvido por Ricardo Alves, graduado e mestre em 

Administração de Empresas e professor universitário.

Para informações mais detalhadas, acesse o website da VDI
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NA IMPRENSA - I

Matéria de duas páginas no Diário Oficial do Estado de São Paulo mostra 

os serviços de manutenção do Metrô-SP durante a madrugada

Em 6 de outubro de 2015, o Diário Oficial do Estado de São Paulo publicou matéria de duas 

páginas, com fotos, sobre os serviços de manutenção do sistema do Metrô-SP durante a 

madrugada. "Quando os trens param de circular, funcionários correm para fazer a manutenção 

diária de trilhos, trens e equipamentos; ações garantem a segurança de passageiros, empregados 

e sistemas operacionais", informa o texto. 

Veja arquivo com a matéria
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NA IMPRENSA - II

Portal Via Trólebus lembra que a Linha 4-Amarela do sistema 

metroviário paulistano completou quatro anos de operação em 16 de 

outubro

O portal Via Trólebus publicou post com fotos assinado pelo técnico em transporte e criador do 

portal Renato Lobo, assinalando que a Linha 4 - Amarela, "a linha de metrô mais jovem da 

cidade" completou no dia 16 de outubro quatro anos de operação comercial. Destaque. Ele 

sublinha no texto que "a Linha 4-Amarela do sistema metroviário de São Paulo, chama atenção 

dos passageiros pela tecnologia, principalmente pelo fatos dos trens não possuírem condutores".

Veja o post
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