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AEAMESP - I 

Ato marca posse solene da Diretoria Executiva e dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal da AEAMESP para o triênio 2011/2013 

Tomaram posse na quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011, no Instituto de Engenharia, em São Paulo, 
a Diretoria Executiva e os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Associação de Engenheiros e 
Arquitetos de Metrô (AEAMESP) para o triênio 2011/2013. O encontro teve participação de 
aproximadamente 200 convidados, incluindo associados, gestores públicos, dirigentes de 
operadoras metroferroviárias e representantes de entidades profissionais, sindicais e empresariais 

do segmento. 
 
Ao lado do presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, e do secretário de Transportes 
Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes, participaram da mesa solene Sérgio Aveleda, 
presidente do Metrô-SP e da Associação Latinoamericana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys); Aluízio de Barros 
Fagundes, presidente do Instituto de Engenharia; Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente do Sindicato dos 
Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP), presidente da Federação Nacional dos Engenheiros e presidente 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários, e Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira 
da Indústria Ferroviária (Abifer). 
 
COMPOSIÇÃO DA DIREÇÃO 
 
Diretoria Executiva - Presidente, José Geraldo Baião; Vice-Presidente de Administração e Finanças, Ayres 
Rodrigues Gonçalves; Vice-Presidente de Assuntos Associativos, Carlos Augusto Rossi; Vice-Presidente de 
Atividades Técnicas, Jayme Domingo Filho; 1° Diretor Tesoureiro, Arnaldo Pinto Coelho; 2° Diretor Tesoureiro, Luiz 
Eduardo Argenton; 1° Diretor Secretário; Maria Toshiko Yamawaki, e 2° Diretor Secretário, Pedro Armante 
Carneiro Machado. Conselho Deliberativo - José Arnaldo Macedo Catuta, Odécio Braga Louredo Filho, Bárbara 
Coutinho, Antônio Luciano Videira Costa, Mara Silvana Siqueira, Rolando José Santoro Netto, Fábio Tadeu Alves, 
Fábio Soares, Ariovaldo Ferraz de Arruda Veiga, Valter Belapetravicius, Mário de Mieri e Christian Becker Bueno 
de Abreu. Conselho Fiscal - Manoel Santiago da Silva Leite, Iria Aparecida Hissnauer Assef e Antonio Fioravanti. 

As fotos do evento estão disponível na Galeria de Imagens do Portal da AEAMESP 
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AEAMESP - II 

Em discurso de posse, Baião aponta os desafios da AEAMESP até 2013  

Reeleito para este novo mandato, em seu discurso de posse, o presidente da AEAMESP, engenheiro 
Joé Geraldo Baião, se referiu aos desafios que a nova direção deverá enfrentar, apontando, no plano 
interno da Entidade, o projeto de garantir a acessibilidade à sede social, a continuidade da ampliação 
do quadro associativo, e a obtenção do registro no CREA-SP, o que permitirá à AEAMESP ter 
representantes no Plenário e nas diversas Câmaras Especializadas de Engenharia e de Arquitetura, 

além de consolidar uma outra fonte de receitas, pelo porcentual a que as entidades de classe têm direto do 
recolhimento das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes a obras, serviços e/ou 
empreendimentos. Atividades estimuladas. Ele assinalou que, com o apoio das Diretorias Adjuntas, serão 
ampliadas as atividades técnicas, sociais, recreativas e esportivas, e que se dará uma atenção especial para os 
associados da terceira idade. E assinalou ser necessário que a AEAMESP contribua ainda mais para o esforço de 
promover a renovação dos quadros técnicos. “É preciso atrair e reter novos profissionais da área tecnológica para 
o setor e desenvolvê-los e capacitá-los, com a ajuda da Academia, em cursos de pós-graduação voltados 
especificamente para as novas tecnologias que o crescimento das demandas impõe”. 
 
RELAÇÕES EXTERNAS 
 
O presidente garantiu que será dada continuidade ao fortalecimento e a ampliação das relações institucionais da 
AEAMESP, como forma de contribuir para o fortalecimento da comunidade a que denomina de “trilhonegócio”, a 
qual envolve todos os segmentos atuantes no transporte sobre trilhos, de pessoas e de mercadorias, no País. 
“Queremos fortalecer o setor e mantê-lo permanentemente e economicamente ativo, como qualquer outro da 
economia e não mais vivendo de altos e baixos. O objetivo final é equilibrar, ainda mais, a matriz de transporte, 
com maior força para os trilhos, tanto na escala urbana e metropolitana, quanto na regional e nacional”, frisou. 
Recursos federais para o setor. Ao assinalar que a AEAMESP conquistou, no ano passado, uma vaga no 
Conselho Nacional das Cidades para o triênio 2011/2013, no segmento das Entidades Profissionais, Acadêmicas e 
de Pesquisa e Conselhos de Classe, Baião assegurou que esse espaço será consignado à defesa de propostas de 
solução para os problemas de mobilidade nos grandes centros urbanos, incluindo a maior participação do governo 
federal nos investimentos em transporte público coletivo, principalmente no segmento sobre trilhos. Transporte 

público de qualidade. Segundo José Geraldo Baião, a AEAMESP entende que as políticas de desenvolvimento 
urbano também devem compreender o transporte público de qualidade, por ser um setor tão sensível e importante 
quanto o são a habitação e o saneamento básico para as pessoas e as cidades. “Na verdade, também precisamos 
de um programa que poderia ser denominado Meu Trem, Minha Vida”, disse, numa alusão bem-humorada ao 
projeto federal de amplo êxito que vem ativando o setor imobiliário em todo o País. 
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AEAMESP - III 

Presidente também destacou conquistas da gestão anterior 

No pronunciamento de posse, o presidente José Geraldo Baião resumiu as conquistas da gestão 
anterior, destacando a reforma do Estatuto, que abre para a Entidade a possibilidade de obter a 
homologação de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA-SP). 
Ele sublinhou também que a reforma estatutária possibilitou reformular a estrutura administrativa, 
tornando-a mais adequada ao atual momento de vida da AEAMESP. Outras conquistas. Outros 

êxitos foram a ampliação e o fortalecimento das relações institucionais; a obtenção de uma vaga no Conselho 
Nacional das Cidades; a ampliação do quadro associativo, a manutenção do equilíbrio financeiro, a remodelação e 
atualização dos meios de comunicação, e a criação, em parceria com a OTM Editora, do Anuário Metroferroviário, 
com dados físicos e operacionais dos sistemas metroferroviários brasileiros, cuja terceira edição está sendo 
preparada. 
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AEAMESP - IV 

Jurandir Fernandes diz que estabilidade e crescimento econômico 

justificarão investimentos em transportes públicos por muitos anos 

“O Brasil e São Paulo continuarão suas trajetórias, em que pesem alguns indicadores 
macroeconômicos (...) O nosso mercado interno comportará, por muito anos mais, principalmente 
para o nosso setor, uma demanda fortíssima. Nós teremos mesmo onde aplicar e por que aplicar 
nesses próximos anos”. A opinião é do secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São 
Paulo, Jurandir Fernandes, e foi expressa em seu pronunciamento na solenidade de posse da 

Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP), na noite de 24 de fevereiro de 2011, no Instituto de 
Engenharia, em São Paulo. Responsabilidade. Jurandir Fernandes recordou que em 2001, quando assumiu o 
mesmo cargo de secretário no primeiro mandato governador Geraldo Alckmin, havia expectativas quanto ao 
crescimento da demanda por transportes de alta capacidade em todo o País, e particularmente na Região 
Metropolitana de São Paulo. Ele disse que aquela expectativas acabaram se confirmando, como provam números 
atuais do transporte de passageiros no Metrô-SP e da CPTM, operadoras que transportam, juntas, de 6 a 6,5 
milhões de passageiros por dia. “É uma responsabilidade enorme; isso não é brincadeira nas condições que 
operamos, no limite do limite. A Linha 1 – Azul transporta mais do que o sistema todo das cidades canadenses de 
Montreal e Toronto. 
 
O PAPEL DA AEAMESP 
 
O secretário realçou o papel de entidades profissionais de corte técnico e tecnológico, como a AEAMESP, no 
acompanhamento de projetos complexos, de grande custo e que devem trazer impactos positivos para a 
sociedade. “Nós temos que cuidar muito da produtividade e eficiência de cada trabalho e de cada centavo gasto. 
Nem sempre o dinheiro em abundância é interessante. Às vezes, o dinheiro em abundância cria também fantasias. 
E essas fantasias perduram por muitos e muitos anos, até que sejam corrigidas, ou redirecionadas para o caminho 
correto. Por isso, as entidades têm que estar sempre acompanhando”. Conciência crítica. Ele acrescentou que 
esse acompanhamento deve ser feito com base em uma consciência crítica, como sugerira o engenheiro e 
consultor Plínio Assmann, em vídeo de depoimentos apresentados na abertura da sessão. “O Plínio foi muito feliz: 
tem que ter uma consciência crítica firme, chamar a atenção do gestor público. Não é possível que uma pessoa, 
um individuo, ou meia dúzia de pessoas, possam fazer grandes desastres. Temos que cobrar, cobrar, cobrar. 
Dinheiro é necessário, como empenho e outros fatores. Mas é importante que o dinheiro seja aplicado dentro de 
uma linha planejada, com metas, e que são se faça mau uso dele”, concluiu. 
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GESTÃO AEAMESP 

Definidos os nomes de onze diretores adjuntos da AEAMESP  

A Diretoria da AEAMESP anunciou no dia 25 de fevereiro de 2011 os nomes dos associados que se 
encarregarão de onze Diretorias Adjuntas nesta gestão 2011/2013 – os nomes para outras duas 
Diretorias Adjuntas serão anunciados em breve. Os diretores adjuntos responderão à Vice-
Presidência à qual a sua atividade estiver vinculada. Administração e Finanças. Uma das três 
Diretorias Adjuntas sob coordenação da Vice-Presidência de Administração e Finanças (criada pela 

reforma estatutária de 2010), já tem seu definição: Sede, Obras e Patrimônio, está a cargo da engenheira Bárbara 
Coutinho. Serão ainda definidos os nomes para as áreas de Planejamento e Patrocínios. Assuntos Associativos. 
Todas as Diretorias Adjuntas coordenadas pela Vice-Presidência de Assuntos Associativos já têm seus 
responsáveis definidos: Aposentados está a cargo de Udo Carlo Martini Eickemscheidt; Social, sob 
responsabilidade de Mara Silvana Siqueira; Esportes é exercida por Valter Belapetravicius; Cultura e Lazer tem 
Luís Guilherme Kolle como encarregado, Convênios, está a cargo de José dos Anjos Gaia Junior, e Relações 
Sindicais está sob responsabilidade de Emiliano Stanislau Affonso Neto. Atividades Técnicas. No âmbito da Vice-
Presidência de Atividades Técnicas, também foram definidas todas as Diretorias Adjuntas, correspondentes às 
áreas de Eventos e Atividades Técnicas, a cargo de Carlos Adriano Perez Pinto; de Meio Ambiente, da qual será 
responsável Luiz Antonio Cortez Ferreira, e Informática e Conteúdo de Internet, a cargo de Igor Baria. Vinculação 

à Presidência. Apenas o diretor adjunto de Comunicação e Marketing, André Mazzucatto, pela natureza 
institucional desse campo de atuação, responderá diretamente ao presidente No Estatuto. A indicação de 
diretores adjuntos está previsto no Artigo 32, item h do Estatuto da AEAMESP, que define como competência da 
Diretoria Executiva "nomear, dentre os associados, diretor adjunto para o exercício de cargo previsto nos 
regimentos ou que venha a ser criado". 

Conheça e consulte o Estatuto da AEAMESP 
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SETOR METROFERROVIÁRIO 

Na reunião da Comissão Metroferroviária, AEAMESP apresenta 

documento sobre representação institucional do setor 

Representada por seu presidente, engenheiro José Geraldo Baião, a AEAMESP participou no dia 24 
de fevereiro de 2011, na sede da ANTP, em São Paulo, da 80ª Reunião da Comissão 
Metroferroviária da ANTP Na ocasião, Baião entregou ao presidente da Comissão Metroferroviária, 
engenheiro Joubert Fortes Flores Filho, documento com uma proposta para a estruturação de um 
formato de representação institucional do setor, área de atuação da Comissão liderada pela 
AEAMESP. 18º Congresso da ANTP. No encontro, ficou definido que a Comissão Metroferroviária 

terá duas sessões específicas no 18º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, a ser realizado pela ANTP no 
período de 18 a 23 de outubro de 2011, no Rio de Janeiro, devendo tambem indicar representantes para atuarem 
nas principais conferências e, ainda, negociar sessões conjuntas com outras comissões da ANTP. Outros temas. 
Entre outros assuntos, a Comissão Metroferroviária discutiu ainda o atual estágio do projeto Externalidades 
monetizáveis geradas pelo sistema de transporte metroferroviário (tema abordado em artigo no Anuário 
Metroferroviário 2010; veja link ao final da nota). 

Veja o artigo 'Metodologia vai medir benefícios dos sistemas sobre trilhos', publicado originalmente no 

Anuário Metroferroviário 2010 
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INSTITUTO DE ENGENHARIA 

Dia 22 de março é a data correta de simpósio sobre trólebus no Instituto 

de Engenharia, em São Paulo 

O Instituto de Engenharia de São Paulo promoverá em 22 de março de 2011, das 9h às 12h30, em sua 
sede (Avendia Dr. Dante Pazzanese, 120, São Paulo-SP) o simpósio intitulado Trólebus. Abertura. A 
solenidade de instalação dos trabalhos terá a participação de Aluizio de Barros Fagundes, presidente 
do Instituto de Engenharia; Jurandir Fernandes, secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado 
de São Paulo, e Marcelo Cardinale Branco, secretário Municipal de Transportes. Palestra de Adriano 

Branco. A palestra que abrirá a parte técnica do encontro, com o título Histórico do Transporte Público em São 
Paulo – O Papel do Trólebus, estará a cargo do consultor Adriano Murgel Branco. Três painéis. Em seguida, 
haverá três painéis: 1) Veículos – com base na palestra Comparativa entre modais trólebus x VLT x monotrilho: 
experiência nacional da indústria de veículos, a cargo do consultor Antonio Vicente Silva; 2) Projetos e Obras, 
incluindo a palestra Projeto, gerenciamento e execução da obra de eletrificação do Corredor de Ônibus ABD – 
Trecho Terminal Piraporinha-Terminal Jabaquara, a cargo de Roberto Bartolomeu Berkes, do Instituto de 
Engenharia; 3) Manutenção e Operação, com a palestra Experiência nos serviços de manutenção e operação de 
sistema trólebus, a ser desenvolvida por Idário Branco, da São Paulo Transporte S/A (SPTrans). Fechamento dos 

trabalhos. A sessão de conclusão e de encerramento terá coordenação de Miracyr Assis Marcato, diretor do 
Departamento de Energia e Telecomunicações do Instituto de Engenharia, com participação dos responáveis pelas 
palestras. 

Para outras informações e inscrição gratuita acesse este link 
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NA IMPRENSA 

Boletim da Abifer anuncia o início de atividades da Associação Nacional 

de Passageiros sobre Trilhos  

O boletim da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer) anunciou na semana passada o 
início das atividades da Associação Nacional de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), que tem 
seu escritório em dependências da Confederação Nacional do Transporte (CNT), em Brasília. São 
fundadoras da nova entidade a própria Abifer e outras organizações do setor.  

Leia a nota publicada pela Abifer 
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17ª SEMANA DE TECNOLOGIA  

Realizada a primeira reunião sobre a 17ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária. Na pauta, temas, prazos e trabalhos técnicos 

Na tarde de 25 de fevereiro de 2011, realizou-se na sede da AEAMESP, em São Paulo, a 1ª 
Reunião de Coordenação da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Programação. Com a 
proposta de uma nova formatação na grade horária, criando espaços para um maior número de 
apresentações técnicas, a 17ª Semana promete uma dinâmica inovadora. Durante a reunião, foram 
colhidas sugestões para um tema principal do congresso, bem como para os temas a serem 

abordados em conferências e painéis de debate. “Vivemos um momento de grandes transformações no transporte 
metroferroviário. Em especial, neste 2011, temos o início dos novos mandatos na administração pública e no 
legislativo, em nível estadual e federal, e eles têm a responsabilidade de encaminhar propostas que terão impacto 
para além dos próximos quatro anos. Além disso, eventos importantes farão parte do calendário brasileiro como a 
Copa 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, sem deixar de considerar a disputa da liderança mundial na 
globalização”, disse o vice-presidente de Atividades Técnicas da AEAMESP, o engenheiro Jayme Domingo Filho, 
coordenador da 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e Metroferr 2011. Debates. O dirigente da AEAMESP 
assinala que, nesse cenário, a 17ª Semana tem o compromisso de congregar debates que permitam compreender 
quais devem ser as metas de médio e longo prazo para o desenvolvimento urbano de infraestrutura no setor de 
transporte de passageiros e cargas no País. “Estamos trabalhando para trazer melhorias para o nosso evento. As 
sugestões foram reunidas e creio que durante o mês de março possamos fazer as primeiras comunicações a 
respeito”. Trabalhos técnicos. Também foi iniciada a avaliação das normas e prazos para a candidatura dos 
trabalhos técnicos. “Estamos definindo todo o processo referente aos trabalhos técnicos, incluindo a chamada para 
as inscrições, os critérios de apresentação dos trabalhos, bem como as normas de seleção. Com a nova 
formatação do congresso, criamos mais oportunidades para profissionais e empresas apresentarem seus 
trabalhos, passando de 36 para 44 apresentações.” disse. Próximas reuniões. As reuniões serão semanais e 
contarão com a presença de colaboradores que representam associações, empresas e órgãos do governo e 
também profissionais liberais dos setores envolvidos. "O sucesso das Semanas de Tecnologias da AEAMESP está 
na participação direta dos nossos colaboradores, com suas sugestões de estruturação dos painéis, bem como sua 
participação durante o evento", concluiu Jayme Domingo Filho.  

Visite a Biblioteca Técnica no Portal da AEAMESP e consulte trabalhos publicados em ediç~eos anteriores 

da Semana de Tecnologia Metroferroviária 
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PALESTRA TÉCNICA 

Em 15 de março, AEAMESP promoverá palestra técnica sobre 

comunicações móveis metroferroviárias 

Na terça-feira posterior ao carnaval, dia 15 de março de 2011, às 17 horas, a AEAMESP promoverá 
em sua sede (Rua do Paraíso, 67, 2º andar, conjunto. 23, São Paulo-SP) palestra técnica sobre o 
tema Comunicações móveis metroferroviárias, a cargo do especialista Sérgio Guedelha Coutinho. 
Durante o encontro, serão abordados os seguintes tópicos: Importância do transporte metroferroviário 
para o Brasil, Status atual das comunicações móveis metroferroviárias no Brasil, Utilização do 

Espectro de Frequências, Novas demandas e Oportunidades e alternativas para o futuro. Vagas limitadas. A 
reserva deve ser feita pelo e-mail: eventos@aeamesp.org.br ou tel: 11.3284-0041 com Debora. 
 
O PALESTRANTE 
 
Sergio Guedelha Coutinho é engenheiro eletricista formado pela Universidade Mackenzie. É pós-graduado em 
Marketing pela ESPM e cursou o CEAG da FGV. Atualmente é sócio diretor da Guedelha e Associados 
Consultoria. Especialista em radiopropagação trouxe novos produtos e tecnologias de vários países para o Brasil. 
Atuou em empresas como a Philips, SGM-Telecom, EFJonhson e Getronics. Foi diretor de vendas da Embratel e 
diretor superintendente da 3T Systems, empresa que desenvolve tecnologia e presta serviços de rastreamento e 
monitoramento logístico. Ao longo da sua carreira, participou de um grande número de projetos de 
telecomunicações de missão crítica, em especial de metrôs e de ferrovias. 

Início 

RECURSOS FEDERAIS 

Ministério das Cidades publica calendário de seleção do PAC Mobilidade 

Grandes Cidades.  

Com a publicação em 22 de fevereiro de 2011 da Portaria Nº 65, o Ministério das Cidades 
divulgou o calendário de seleção e diretrizes para o PAC Mobilidade Grandes Cidades. o 
programa é destinado a municípios com mais de 700 mil habitantes e tem como objetivo 
requalificar e implantar sistemas estruturantes de transporte público coletivo, visando ampliar a 
capacidade e promover a integração intermodal, física e tarifária do sistema de mobilidade nos 

grandes centros urbanos. A iniciativa integra a segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 
2. As inscrições poderão ser feitas até 3 de abril de 2011. O processo de seleção será realizado em três etapas: 
enquadramento de propostas apresentadas por Cartas-Consulta eletrônicas; reunião presencial com os 
proponentes e publicação das propostas selecionadas. Os recursos disponíveis são de R$ 18 bilhões, sendo R$ 12 
bilhões para financiamento e R$ 6 bilhões com recursos do Orçamento Geral da União. 

Conheça a Portaria 65 do Ministério das Cidades e seus quatro anexos (documentos de leitura rápida) 
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