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SETOR METROFERROVIÁRIO

Presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, recebe Prêmio 

ENCONTREM por relevantes serviços prestados ao setor metroferroviário 

Na noite de 3 de novembro de 2015, durante a realização do Encontro Nacional da Indústria e 

Operadoras Ferroviárias - ENCONTREM, o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano 

Affonso, foi homenageado com troféu referente ao VII Prêmio ENCONTREM, por relevantes 

serviços prestados ao segmento metroferroviário no ano em curso. Outras personalidades do 

setor também foram agraciadas. Membros da Diretoria e dos Conselhos da AEAMESP presenciaram a solenidade. 

O ato de premiação aconteceu em dependências do Expo Center Norte, em São Paulo, juntamente com a 

solenidade de instalação a 18ª NT EXPO - Negócios nos Trilhos, um dos mais importantes eventos da América do 

Sul com foco na cadeia do setor metroferroviário. 

O objetivo da cerimônia conjunta foi aproveitar a presença dos principais líderes do setor, empresários, 

representantes de concessionárias e instituições para a realização do encontro técnico de forma mais 

racionalizada. 

“O ENCONTREM existe há mais de 15 anos e tradicionalmente sempre aconteceu na véspera da feira Negócios 

nos Trilhos; neste ano optamos por racionalizar o tempo e a participação dos envolvidos no setor, aproveitando a 

presença de todos no evento", disse Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira de Indústria Ferroviária 

(ABIFER), entidade que promove o ENCONTREM em parceria com o Sindicato da Indústria de Materiais e 

Equipamentos Ferroviários, Rodoviários e Duas Rodas (SIMEFRE), representada na solenidade por seu 

presidente, José Antônio Fernandes Martins. 

Participaram da cerimônia o senador por Mato Grosso Wellington Fagundes; Dario Rais Lopes, secretário nacional 

de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, e o deputado federal Duarte Nogueira, que 

representava o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. 

Também compuseram a mesa de honra Jean-François Quentin, presidente da UBM Brazil, empresa promotora da 

18ª NT EXPO - Negócios nos Trilhos; Jorge Bastos, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) e Rodrigo Vilaça, diretor-executivo da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros por 

Trilhos (ANPTrilhos). 

ATÉ DIA 5 DE NOVEMBRO, QUINTA-FEIRA 

Até a quinta-feira, 5 de novembro de 2015 realiza-se no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, em São Paulo, a 

18ª NT EXPO - Negócios nos Trilhos, um dos mais importantes eventos da América do Sul com foco na cadeia do 

setor metroferroviário. O encontro oferece uma grade de conferências e o Espaço Inovação+ Mobilidade. 

Importância. Os organizadores sublinham que a exposição reúne os principais fornecedores nacionais e 

internacionais, os tomadores de decisão das operadoras de carga e passageiros, sendo líder em apresentação de 

inovações, tecnologias e soluções para o setor. 

Veja outras informações no portal da NT EXPO Negócios nos Trilhos

Início

.

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

De 30 de novembro a 2 de dezembro, presidente da AEAMESP 

participará da 47ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades 

No período de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2015, no Ministério das Cidades, em Brasília, 

o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, participará, como conselheiro, da 47ª

Reunião do Conselho Nacional das Cidades, cuja programação inclui a reunião do Comitê 

Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Pauta. A pauta do encontro será divulgada proximamente. 

MEDIDAS DE INTERESSE 

Em sua mais recente reunião, em setembro de 2015, o Conselho Nacional das Cidades aprovou duas resoluções 

com recomendações ao governo federal as quais interessam diretamente ao setor metroferroviário e aos gestores 

de mobilidade de diversos pontos do País, pois, uma vez acatadas, permitirão maior apoio técnico e mais recursos 

financeiros para sistemas metroferroviários em vários Estados.

Reveja a matéria 'Conselho das Cidades aprova resoluções, recomendando que governo federal amplie 

apoio técnico e recursos para sistemas metroferroviários'
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SOLIDARIEDADE

Será neste sábado, 7 de novembro, 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
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NA IMPRENSA - I

Na Revista Engenharia, Peter Alouche propõe reflexão sobre 

dificuldades e eventuais erros na 'empreitada histórica' de implantação 

do Metrô-SP

"O Metrô de São Paulo é um projeto de total sucesso. Os que dele participaram desde seus 

primórdios – me incluo humildemente nesta equipe de privilegiados – podem onde estiverem se 

orgulhar de terem construído um empreendimento vitorioso, absolutamente vital para a cidade de 

São Paulo, que tem demonstrado uma eficiência operacional e um desempenho ímpares, 

internacionalmente reconhecidos. Mas está na hora, ao comemorarmos os 40 anos de operação do 

Metrô, que façamos – com humildade e sem medo –uma reflexão séria e profunda sobre as 

dificuldades enfrentadas e, porque não dizer, eventuais 'erros' que poderiam ter sido cometidos 

nesta empreitada histórica". Com essas palavras, o engenheiro e consultor Peter Alouche abre e delineia o teor de 

artigo de oito páginas publicado na edição 626 da Revista Engenharia, editada pelo Instituto de Engenharia de São 

Paulo. Acione o link abaixo para ter acesso ao artigo

Veja o artigo de Peter Alouche na Revista Engenharia edição 626

Veja a íntegra da edição da Revista Engenharia 626
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NA IMPRENSA - II

No jornal O Estado de S. Paulo, a matéria intitulada "Metrô de São Paulo 

'nasceu' no Jabaquara"

"Há mais de quarenta anos, uma novidade mudou o bairro do Jabaquara: a chegada da Linha 1-Azul 

do metrô. Partiu da estação Jabaquara, atualmente uma das mais utilizadas, o trem da primeira 

viagem do sistema, que em sua fase inicial tinha apenas 6,5 quilômetros de extensão. Em quatro 

décadas, o movimento da rede partiu de 3 mil passageiros por dia para a marca de 4 milhões. A 

cobertura atual é de 78,4 quilômetros por hora. O bairro, que na origem tinha uma paisagem rural, foi 

se transformado ao seu redor." Este texto abre a matéria intitulada Metrô de São Paulo 'nasceu' no Jabaquara, 

publicada no dia 22 de outubro de 2015 pelo jornal O Estado de S. Paulo

Veja a matéria publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo
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NA IMPRENSA - III

Matéria da Folha de S. Paulo mostra como rápido atendimento salvou 

vidas em estações do metrô paulistano

Na matéria da jornalista Claudia Colucci, intitulada Saiba histórias de quem 'ressuscitou' no 

metrô de SP após paradas cardíacas, o jornal Folha de S. Paulo conta as histórias de 

Severino de Souza Neto, Renielson Santa Rosa, Airton Inamine, Aderito Sanches e Maria 

Luiza da Silva, que sobreviveram após serem atendidos em razão de paradas cardíacas dentro de estações do 

metrô. A matéria foi publicada na edição de 28 de outubro de 2015. 

Veja a matéria publicada pelo jornal Folha de S. Paulo
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ALAMYS

Portal da ALAMYS divulga informações sobre o Congresso Anual 2015 e 

a 29ª Assembleia Geral de Sócios, de 8 a 11 de novembro, em Lima, 

Peru

Estão disponíveis do portal da Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos 

(ALAMYS) as informações sobre o programa e as condições de participação no Congresso 

Anual da entidade e na 29ª Assembleia Geral de Sócios, que acontecerão no período de 8 a 11 

de novembro de 2015, no Hotel Marriot Lima, na capital do Peru. Tema geral. O tema geral do 

encontro é Os sistemas de metrô e os eixos de desenvolvimento das cidades da América Latina

Veja as informações sobre os eventos
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de novembro

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em novembro. 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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