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ELEIÇÃO AEAMESP 2010 

Posse administrativa da Diretoria Executiva e dos Conselhos será nesta 

quinta-feira, 16 de dezembro 

Está marcada para esta quinta-feira, 16 de dezembro de 2010, a posse administrativa 
da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da AEAMESP, eleitos no 
recente pleito de novembro de 2010. O ato acontecerá durante a realização da última 
reunião do ano do Conselho Deliberativo e que antecede a Assembleia Geral. A posse 
solene será realizada no início de 2011, em data a ser anunciada. 
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CURSO DE INGLÊS 

Instituto de Desnvolvimento de Habilidades de Comunicação (IDHC) 

oferece vantagens para matrículas até 17 de dezembro 

O Instituto de Desnvolvimento de Habilidades de Comunicação (IDHC) informa a 
realização de promoção de final de ano, incluindo aula experimental gratuita, com um 
treinamento sobre o 'pensar em inglês' e informaçõs a respeito da metodologia 
empregada nas aulas. Essa metodologia foi desenvolvida pelo IDHC para que qualquer 
pessoa possa, de fato, desenvolver sua habilidade de expressão em qualquer língua. A 

promoção. As inscrições feitas até a próxima sexta-feira, 17 de dezembro de 2010 terão isenção de 
taxa de matricula e desconto especial na mensalidade. Ao indicar amigos o interessado ganhará 
bolsa de estudos. Contatos. Informações e agendamento de visitas: telefones (11) 3898-0505 e 
(11)7735-9778.  
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EVENTO TÉCNICO 

Em Belo Horizonte, especialistas em manutenção metroferroviária 

debateram material rodante e via permanente  

Nos dias 17,18 e 19 de novembro de 2010, em Belo Horizonte, realizou-se reunião do 
Grupo Permanente de Auto-Ajuda (GPAA) e GT-Manutenção da Comissão 
Metroferroviária da ANTP, com o cumprimento de extensa pauta técnica, compreendendo 
assuntos referentes às áreas de material rodante e via permanente. Participação. 
Participaram representantes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), 

vinculados às Superintendências de Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Maceió e Natal; da 
Companhia de Transporte de Salvador (CTS), Companhia Estadual de Engenharia, Transportes e 
Logística (Central), do Rio de Janeiro; Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM); 
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), Concessão Metroviária do Rio de Janeiro 
S/A (Metrô-Rio), Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô-SP), Supervia – Concessionária 
de Transporte Ferroviário S/A, Via Quatro, de São Paulo, e Metrovias, de Buenos Aires. Eleição. 
Durante o encontro, houve eleição dos integrantes da Secretaria do GPAA/GT Manutenção da 
Comissão Metroferroviária para o biênio 2011/2012; por aclamação, foram eleitos Cleanto Costa 
(CBTU-Recife/Metrorec), para o posto de secretário executivo; Ernesto Roberto (Metrô-Rio), 
secretário adjunto, e Rogério Eustáquio (CBTU-Belo Horizonte/Metrô-BH), secretário adjunto. Relato 
completo. O link abaixo dá acesso a um relatório completo do encontro, produzido pelo GPAA/GT de 
Manutenção da Comissão Metroferroviária.  

Veja relato relato completo do encontro, produzido pelo GPAA/GT de Manutenção da Comissão 

Metroferroviária. 
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PRÊMIO NACIONAL 

Expresso Turístico da CPTM recebe prêmio nacional criado no âmbito do 

Ministério do Turismo  

Serviço ferroviário inaugurado em abril de 2009 pela Secretaria de Estado dos 
Transportes Metropolitanos e pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), 
com o objetivo integrar pontos de interesse turístico localizados ao longo da malha férrea 
no entorno na capital paulista (atualmente Luz-Paranapiacaba, Luz-Jundiaí e Luz-Mogi 
das Cruzes) o Expresso Turístico ficou entre as melhores práticas identificadas na I 

Chamada para a Premiação das Melhores Práticas dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento 

Turístico Regional – Estudo de Competitividade 2010, promovida pelo Ministério do Turismo. 
Entrega.O prêmio foi entregue em 7 de dezembro de 2010 ao secretário-adjunto dos Transportes 
Metropolitanos do Estado de São Paulo e coordenador do Expresso Turístico, João Paulo de Jesus 
Lopes, em ato durante o evento Inovações em Políticas Públicas do Turismo: Avanços e Desafios, 
ocorrido em Brasilia. Lopes estava acompanhado de dois profissionais diretamente responáveis pelo 
êxito do Expresso Turístico, o gerente do projeto, Ayrton Camargo e Silva, e a assessora Graciele 
Keri Bellini.Estrutura do prêmio. De acordo com o Ministério do Turismo, as iniciativas voltadas ao 
fomento do turismo regional escolhidas foram distribuídas em 13 categorias levadas em conta no 
Estudo de Competitividade, realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com o 
Ministério do Turismo e Sebrae. As categorias são as seguintes: Infraestrutura, Acesso, Serviços e 
equipamentos turísticos, Atrativos turísticos, Marketing e promoção do destino, Políticas Públicas, 
Cooperação regional, Monitoramento, Economia local, Capacidade empresarial, Aspectos sociais, 
Aspectos ambientais e Aspectos culturais. Foram selecionados 13 projetos em capitais brasileiras e 
13 em não capitais; o Expresso Turístico foi eleito na categoria Acessoentre as melhores práticas nas 
capitais. 

Veja informações sobre a operação do Trem Turístico no portal da CPTM 
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MDT 

Secretariado Nacional do MDT se reuniu para avaliar atividades 

realizadas neste ano e definiu ações para 2011 

O presidente José Geraldo Baião representou a AEAMESP na reunião do 
Secretariado do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de 
Qualidade para Todos (MDT), ocorrida no dia 14 de dezembro de 2010, das 9h às 
13h30, na sede da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), em São 
Paulo, sob direção do coordenador nacional do MDT, Nazareno Affonso.Também 
partiicparam do encontro outros dois membros do Conselho Consultivo da 
AEAMESP, os ex-presidentes Emiliano Affonso e Laerte Conceição Mathias, este, 

representando o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (Seesp). A Comissão 
Metroferroviária da ANTP esteve representada por seu secretário-executivo, Marcos Camelo. 
Resultados. Além de uma avaliação da situação financeira do movimento, que se mostra 
equilibrada, o encontro fez um exame das ações emprendidas em 2010 e definiu atividades para 
2011 em cinco eixos: comunicação, participação popular em defesa das teses do MDT, relações 
institucionais com entidades do setor da mobilidade urbana e com autoridades, a questão ambiental 
e a questão da segurança viária. Em breve, a coordenação do MDT emitirá informações mais 
detalhadas sobre as ações propostas.  
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