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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Até 30 de agosto, inscrições com descontos para a 18ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

Autores com trabalhos selecionados para a 18ª Semana de Tecnologia deverão 
entregar versão completa até 30 de julho

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Em 26 de julho, Baião participará de Reunião Extraordinária do Conselho e 
será recebido pelo secretário nacional de Transporte e da Mobilidade 

MUDANÇA CLIMÁTICA

Plano Setorial de Transporte para Mitigação e Adaptação às Mudanças 
Climáticas está sob consulta pública via internet e presencial

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Até 30 de agosto, inscrições com descontos para a 18ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária

FORMULAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA

Fórum coordenado pelo IBEC definirá em 3 de agosto a ‘Orientação Técnica 
para Orçamentação de Obras Públicas'. A participação é gratuita.

RESOLUÇÃO DO CONFEA

CONFEA estendeu até 31 de dezembro prazo para requerimento de ARTs 
relativas a obras e serviços concluídos e a cargos e funções extintos

SETOR METROFERROVIÁRIO

Ayrton Camargo e Silva assumiu o cargo de diretor-presidente da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão (EFCJ)

CONCURSO DE MONOGRAFIAS

Na próxima semana terminarão as inscrições para o 8º Concurso de 
Monografia CBTU 2012. Prazo se encerrará em 1º de agosto 

EVENTOS PROFISSIONAIS

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) programou para esta 
quarta, 25 de julho, o seminário 'Falar em público para engenheiros'

EVENTOS TÉCNICOS

AESabesp promoverá em São Paulo, de 6 a 8 de agosto, feira nacional e 
encontro técnico sobre saneamento e meio ambiente

NORMAS TÉCNICAS

Encontro discutirá propostas de normas técnicas para a fabricação de material 
ferroviário e para a operação de trens e metrôs

PRÊMIO NACIONAL

Até 31 de julho, estarão abertas as inscrições para o Prêmio Celso Furtado de 
Desenvolvimento Regional/Edição 2012

JANTAR DANÇANTE

Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP será em 19 de outubro, no Buffet 
Colonial. Os convites estarão à venda em breve 

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de julho no Portal da AEAMESP

18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Até 30 de agosto, inscrições com descontos para a 18ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária

Até o dia 30 de agosto de 2012, integrantes de todas as categorias poderão se inscrever com 

desconto para a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Associados da AEAMESP e da 

AEEFSJ. Os associados da AEAMESP e da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro 

Santos a Jundiaí (AEEFSJ), desde que em dia com as respectivas contribuições associativas, têm 

direito a 25% de desconto na inscrição para a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária (de R$ 

80,00 por R$ 60,00). Profissionais. Considerado o mesmo prazo, as outras categorias de profissionais 

(empregados do Metrô-SP, STM, CPTM, EMTU, EFCJ), e os convites extras para empresas expositoras e 

patrocinadoras, e convites para entidades de apoio institucional terão descontos de 20% em relação ao preço que 
será cobrado durante o evento. Estagiários e estudantes. Também até 30 de agosto, os estagiários do Metrô-SP, 

STM, CPTM, EMTU, EFCJ e estudantes também têm garantidos descontos de 20%.

Acesse o ambiente para as inscrições 'on line'
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - II

Autores com trabalhos selecionados para a 18ª Semana de Tecnologia 

deverão entregar versão completa até 30 de julho

Os autores que tiveram trabalhos selecionados para a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 

deverão entregar a versão completa, por escrito, até 30 de julho de 2012. No dia 15 de agosto de 2012, 

deverão ser entregues as apresentações em mídia eletrônica. Regulamento. O regulamento completo 

pode ser acessado por meio de link ao final desta notícia. 

RELAÇÃO DISPONÍVEL

Está disponível no Portal da AEAMESP a relação dos trabalhos aceitos para apresentação na 18ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária, que acontecerá no período de 11 a 14 de setembro de 2012, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à exposição de produtos e serviços Metroferr 2012. 

EXPOSIÇÕES DA VALE SOBRE VIA PERMANENTE

Durante a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, serão apresentados três trabalhos técnicos por profissionais 

da Vale, abordando tecnologia de via permanente. "É o terceiro ano consecutivo em que essa conceituada 

empresa participa de nosso evento, ampliando as possibilidades de troca de experiências", afirma Pedro Machado, 

diretor da AEAMESP.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para informações adicionais, entrar em contato com Débora Camichiolli, da coordenação de Eventos da 

AEAMESP, pelos telefones: +55 (11) 3284-0041 e +55 (11)3287-4565, ou pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br

Veja a relação dos trabalhos

Conheça o regulamento
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES

Em 26 de julho, Baião participará de Reunião Extraordinária do Conselho 

e será recebido pelo secretário nacional de Transporte e da Mobilidade 

O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, participará no dia 26 de julho de 

2012, a partir das 10h, em Brasília, da Reunião Extraordinária do Conselho Nacional das Cidades, 

convocada pelo ministro Agnaldo Ribeiro para deliberação a respeito de propostas de alteração 

do Regimento Interno do Conselho. 5ª Conferência Nacional das Cidades. Nos dias 24 e 25 de 

julho, haverá reunião dos conselheiros que integram a organização da 5ª Conferência Nacional 

das Cidades; desse encontro, participará o ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da AEAMESP, 

engenheiro Laerte Mathias, que permanecerá em Brasília para a Reunião Extraordinária do Conselho, no dia 26. 

AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO NACIONAL 

No próprio dia 26 de julho, o presidente da AEAMESP será recebido em audiência pelo secretário nacional de 

Transporte e da Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, Júlio Eduardo Santos. No encontro, José Geraldo 

Baião formalizará convite para que o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, e Júlio Eduardo Santos participem da 
solenidade de abertura da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, e para que um representante daquele 

ministério tome parte no primeiro painel do encontro, quando se discutirá a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
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MUDANÇA CLIMÁTICA

Plano Setorial de Transporte para Mitigação e Adaptação às Mudanças 

Climáticas está sob consulta pública via internet e presencial

Elaborados por diferentes ministérios sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, encontram-

se em fase de consulta pública, via Internet, os Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação a 

Mudança do Clima, entre os quais o plano concernente ao setor de transporte e mobilidade urbana. 

Até 15 de agosto. O processo de consulta pública 'on line' se estenderá até 15 de agosto de 2012. 

Veja como participar, acionando o link ao final desta nota. 

CONSULTAS PÚBLICAS PRESENCIAIS

Está também em andamento o processo de consulta pública presencial. As duas primeira foram realizadas no Rio 

de Janeiro e em Curitiba, respectivamente, nos dias 6 e 12 de julho. As próxima sessões programadas são as 

seguintes: Recife (18 de julho), Cuiabá (25 de julho), Manaus (2 de agosto), e Brasília (9 de agosto). Acione o link 

ao final desta notícia para outras informações.

Veja como participar da consulta pública via Internet

Veja o cronograma e outras orientações sobre as consultas públicas presenciais
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18ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - I

Até 30 de agosto, inscrições com descontos para a 18ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária

Até o dia 30 de agosto de 2012, integrantes de todas as categorias poderão se inscrever com 

desconto para a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Associados da AEAMESP e da 

AEEFSJ. Os associados da AEAMESP e da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro 
Santos a Jundiaí (AEEFSJ), desde que em dia com as respectivas contribuições associativas, têm 

direito a 25% de desconto na inscrição para a 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária (de R$ 

80,00 por R$ 60,00). Profissionais. Considerado o mesmo prazo, as outras categorias de profissionais 

(empregados do Metrô-SP, STM, CPTM, EMTU, EFCJ), e os convites extras para empresas expositoras e 

patrocinadoras, e convites para entidades de apoio institucional terão descontos de 20% em relação ao preço que 

será cobrado durante o evento. Estagiários e estudantes. Também até 30 de agosto, os estagiários do Metrô-SP, 

STM, CPTM, EMTU, EFCJ e estudantes também têm garantidos descontos de 20%.

Acesse o ambiente para as inscrições 'on line'
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FORMULAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA

Fórum coordenado pelo IBEC definirá em 3 de agosto a ‘Orientação 

Técnica para Orçamentação de Obras Públicas'. A participação é 

gratuita.

O Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC), membro do Conselho Internacional 

de Engenharia de Custos desde 1980, e entidade parceria da AEAMESP, promoverá no dia 

3 de agosto de 2012, no Auditório do Instituto de Engenharia (Avenida Dr. Dante Pazzanese, 

120, Vila Mariana, São Paulo) a oitava e última sessão – esta, de caráter nacional – do 1º Fórum Brasileiro de 

Custos de Obras Públicas, visando à consolidação da Orientação Técnica para Orçamentação de Obras Públicas. 
Inscrições gratuitas. A participação no encontro é gratuita. Para informações e formalização da inscrição, acionar 

o link no final desta notícia. Desafio. O IBEC aponta a complexidade do processo de consolidação e 

equalização das necessidades, interesses e visões a respeito de um tema tão amplo custos de obras públicas, e 

informa que assumiu tal desafio com a realização do 1º Fórum Brasileiro de Custos de Obras Públicas. Essa 

inicitaiva teve como ponto e partida uma minuta da Orientação Técnica para que pudessem ser ouvidos todos os 

interessados no tema. Consolidação. A sessão final, em São Paulo, de caráter nacional, tem o objetivo de 

apresentar a consolidação de todas as proposições de equalização dos interesses envolvidos, discutidas 

regionalmente, de modo a produzir um único documento, que oriente a elaboração dos orçamentos pré-licitatórios 

para todas as obras públicas. Expectativa. À AEAMESP, a direção do IBEC manifestou que espera contribuições 

e sugestões do Metrô-SP para consolidar a Orientação Técnica para Orçamentação de Obras Públicas. E 

que conta com a participação de profissionais da Companhia que tenham interesse ou relação como o assunto, e 

que possam estar presentes no dia 3 de agosto, para assistir às apresentações e ajudar e formular propostas, 
reiterando que a participação é gratuita. Seminários regionais. Sete seminários regionais precederam este 

próximo encontro de caráter nacional; foram realizadas em Cuiabá (1º dezembro de 2011), Rio de janeiro (30 de 

janeiro de 2012), Belo Horizonte (15 de fevereiro de 2012), Vitória (13 de abril de 2012), Brasília (24 de abril de 

2012), Fortaleza (11 de maio de 2012), Florianópolis (9 de julho).  Seminário nacional. No seminário de 3 de 

agosto de 2012, em São Paulo, será apresentada a versão final deste trabalho, e em uma audiência pública deverá 

ser aprovada - e posteriormente publicada - a Orientação Técnica para Elaboração de Orçamentos de Obras 

Públicas, a qual, no entendimento do IBEC, “terá o peso de um desejo de toda a sociedade brasileira”. 

Participação. Para o seminário em São Paulo, convidados, órgãos públicos contratantes de obras de engenharia, 

empresas públicas, empresas privadas executoras de obras de engenharia, e órgãos públicos de auditoria e de 

fiscalização, no âmbito nacional, estadual ou municipal. Acompanhamento pela Internet. Desde o início, tem sido 

possível aos interessados acompanhar a evolução da discussão a respeito da Orientação Técnica por meio de um 

portal na Internet (acessível por meio de link ao final desta nota), com versões constantemente atualizadas da 
proposta e espaço para aposição contribuições.

PROGRAMAÇÃO DE 3 DE AGOSTO

A programação do encontro de 3 de agosto de 2012 em São Paulo prevê solenidade de instalação dos trabalhos 

com abertura pelo coordenador do 1º Fórum Brasileiro de Custos de Obras Públicas, Rubens Borges; do 

presidente do IBEC, Paulo Roberto Vilela Dias, e de membros da mesa de honra do encontro. Em seguida, haverá 

apresentação da Orientação Técnica pelo presidente do IBEC. Mais adiante, ainda no período da manhã, serão 

iniciadas as apresentações de entidades e órgãos representativos (contratantes, órgãos de controle e 

construtoras), as quais prosseguirão no período vespertino. No final da tarde, haverá a conclusão, com o 

fechamento da Orientação Técnica. 

Acione este link para outras informações e inscrições
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RESOLUÇÃO DO CONFEA

CONFEA estendeu até 31 de dezembro prazo para requerimento de ARTs 

relativas a obras e serviços concluídos e a cargos e funções extintos

Por meio da Resolução Nº 1042, de 29 de junho de 2012, o Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (CONFEA), estendeu até 31 de dezembro de 2012 o prazo para que os profissionais 

requeiram junto ao CREA procedimentos de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativos 

a obras e serviços já concluídos e a cargos e funções extintos. Oportunidade. Trata-se de uma 

oportunidade para que os profissionais formem o seu acervo técnico, composto do conjunto das 

ARTs registradas. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, mediante solicitação, é, na prática, o 

currículo do profissional, documento que tem fé publica e é muito valorizado nas concorrências públicas, por 

demonstrar a  experiência específica exigida nos editais. Integra da Resolução. Acione o link ao final desta nota 

para ler a íntegra da Resolução Nº 1042 do CONFEA.

Leia a íntegra da Resolução Nº 1042 do CONFEA
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Ayrton Camargo e Silva assumiu o cargo de diretor-presidente da 

Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ)

Na segunda-feira da última semana, 16 de julho de 2012, o arquiteto e urbanista Ayrton Camargo e 

Silva assumiu o cargo de diretor-presidente da Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ), 

nomeado pelo secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir 

Fernandes. Por ocasião da nomeação, exercia, nessa mesma empresa, o cargo de diretor de 

Planejamento. Atuação. Integrante do quadro da Companhia do Metropolitano de São Paulo, 

Ayrton Camargo e Silva exerceu funções gerenciais e técnicas em outras organizações, entre as quais, a Empresa 

Municipal de Desenvolvimento de Campinas  (Emdec) e, mais recentemente, a Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM), em que coordenou a implantação do projeto Expresso Turístico, com viagens entre São 
Paulo e Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba.  Trabalho em entidades do setor. Foi secretário executivo da 

Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), entidade na qual ainda atua, especialmente na qualidade de 

secretário da Comissão Técnica de Circulação e Urbanismo. É considerado um dos lideres da preservação e da 

revitalização ferroviária no País; milita voluntariamente no Movimento de Preservação Ferroviária (MPF) desde sua 

fundação, em 1997, e atualmente é vice-presidente dessa organização. É também membro da Associação de 

Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP). Área acadêmica. Na área acadêmica, exerceu o magistério em 

cursos de graduação e em diversos projetos de pós-graduação, e possui textos seus editados em várias 

publicações técnicas e científicas. (NR – Este texto foi produzido com base em nota veiculada no portal Trem 

Brasil, do Movimento de Preservação Ferroviária – MPF)

Conheça o portal da Estrada de Ferro Campos de Jordão
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CONCURSO DE MONOGRAFIAS

Na próxima semana terminarão as inscrições para o 8º Concurso de 

Monografia CBTU 2012. Prazo se encerrará em 1º de agosto 

Até o dia 1º de agosto de 2012, estarão abertas as inscrições para o 8º Concurso de 

Monografia CBTU 2012, com o tema Transporte Metroferroviário – Mobilidade e 

desenvolvimento urbano. Objetivo. O objetivo da iniciativa é estimular a pesquisa na área de 

transporte urbano, reconhecendo os trabalhos com qualidade técnica e de aplicabilidade no 

setor de transporte. Quem pode participar. Estão habilitados a participar candidatos de 

qualquer formação acadêmica e nacionalidade, que possuam diploma de nível superior, além de estudantes que 

estejam cursando os dois últimos anos da graduação. Prêmios. Os cinco primeiros colocados receberão 

certificado, publicação da monografia e participação no próximo Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes 

da ANPET, com passagens aéreas e hospedagens incluídas. Aos três primeiros ganhadores são concedidos 

prêmios, em espécie, de acordo com a seguinte classificação: 1º prêmio, R$ 10 mil; 2º prêmio, R$ 6 mil e 3º
prêmio, R$ 3 mil. 

Acesse o regulamento do concurso
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EVENTOS PROFISSIONAIS

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) programou 

para esta quarta, 25 de julho, o seminário 'Falar em público para 

engenheiros'

Em 25 de Julho de 2012, das 8h30 às 17h30, na sede da Câmara Brasil–Alemanha, Rua Verbo 

Divino, 1488, 3º andar, em São Paulo, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) -

entidade parceira da AEAMESP - promoverá o seminário Falar em público para engenheiros. 

Palestrante. A palestra estará a cargo de Ricardo Alves, diretor do departamento de Formação 

Profissional da AHK São Paulo. Mestre em Administração e professor universitário, ele atua no 

segmento de capacitação profissional há cerca de vinte anos. Informações e inscrições. Para informações mais 

detalhadas e inscrições, acione o link ao final desta notícia.

Veja outras informações sobre este evento
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EVENTOS TÉCNICOS

AESabesp promoverá em São Paulo, de 6 a 8 de agosto, feira nacional e 

encontro técnico sobre saneamento e meio ambiente

A Associação dos Engenheiros da Sabesp promoverá de 6 a 8 de agosto de 2012, no Pavilhão 

Branco do Expocenter Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, São Paulo-SP) a 23ª edição da Feira 

Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan). Congresso. Paralelamente à Fenasan, será 

realizado o Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, também denominado XXIII 

Encontro Técnico da AESabesp, que se firmou como referência nacional na disseminação de tecnologias e 

discussões sobre as políticas dos setores de saneamento e meio ambiente. Apoio institucional. Ao lado de 44 

outras organizações de expressão nacional, a AEAMESP apoia institucionalmente o encontro técnico. 

Sustentabilidade premiada. Neste ano, estará em vigor um novo critério de premiação do Troféu AESabesp às 

empresas que mais se destacarem na feira, prevalecendo o conceito de sustentabilidade. Outras informações. 

Para informações mais detalhadas sobre os eventos, acione o link ao final desta notícia.

Veja outras informações no portal da Fenasan
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NORMAS TÉCNICAS

Encontro discutirá propostas de normas técnicas para a fabricação de 

material ferroviário e para a operação de trens e metrôs

O Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários 

(Simefre), o Comitê Metroferroviário (CB06) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e a Revista Ferroviária realizarão nos dias 7 e 8 de agosto de 2012, no auditório da 

Escola Politécnica da USP, o 2º Encontro de Tecnologia Metroferroviária - Restaurando os padrões. Propósito. O 

encontro objetiva discutir propostas de normas técnicas para a fabricação de material ferroviário e para a operação 

de ferrovias e metrôs no Brasil. Temas. Os temas selecionados pelas comissões do CB06 para apresentação dos 

trabalhos são os seguintes, conforme detalhado mais adiante: 1) Caracterização dos defeitos da geometria da Via 

Permanente; 2) Classificação de Vias em função do uso, velocidade e restrições; 3) Uso e aplicação de 

geossintéticos em obras ferroviárias; 4) Classificação, padronização e regulamentação de defeitos detectados por 
ultrassom em trilhos; 5) Requisitos construtivos e funcionais de fixações elásticas. 6) Critérios para o 

desenvolvimento de sistemas de frenagem visando a sua equalização; 7) Norma para a homologação do processo 

produtivo e da qualidade de rodas ferroviárias. 8) Classificação e identificação de vagões. Informações e 

inscrições. Para outras informações e inscrições, acesse o link ao final desta notícia.

Veja informações mais detalhadas sobre o encontro.
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PRÊMIO NACIONAL

Até 31 de julho, estarão abertas as inscrições para o Prêmio Celso 

Furtado de Desenvolvimento Regional/Edição 2012

Estarão abertas até 31 de julho de 2012 as inscrições para o Prêmio Celso Furtado de 

Desenvolvimento Regional/Edição 2012, que homenageará Rômulo de Almeida. Trata-se de uma 

iniciativa do Ministério da Integração Nacional, em parceria com o Centro Internacional Celso 

Furtado de Políticas para o Desenvolvimento e a Fundação Universitária José Bonifácio. 
Categorias. O prêmio está estruturado em três categorias: Categoria I - Produção do 

Conhecimento Acadêmico; Categoria II - Práticas Exitosas de Produção e Gestão Institucional; 

Categoria III - Projetos Inovadores para Implantação no Território. Valores. Na Categoria I, teses de doutorado: 1º

Lugar R$ 27.900,00 e 2º Lugar R$ 13.950,00; e dissertações de mestrado:1º Lugar: R$ 18.600,00 e  2º Lugar: R$ 

9.300,00. Nas Categorias II e III, 1º Lugar R$ 46.500,00 e 2º Lugar R$ 23.250,00. Sobre o prêmio. O Ministério da 

Integração Nacional, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, lançou, em 2009, o Prêmio Nacional de 

Desenvolvimento Regional Edição 2010: Homenagem a Celso Furtado como uma das estratégias para estimular o 

processo de discussão e divulgação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR. A partir da 

segunda edição, o nome do consagrado economista brasileiro foi incorporado permanentemente à denominação 

do Prêmio, que passou a se chamar Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional. Homenagem. Em 2012, 

o Prêmio homenageará o professor Rômulo de Almeida, que dedicou sua vida profissional aos seus concidadãos e 

ao desenvolvimento nacional, sendo responsável nos diversos cargos públicos relevantes que exerceu, por 
importantes iniciativas de natureza conceitual e executivas viabilizadoras do desenvolvimento do País. Professor 

em diversas instituições de ensino superior no País, Rômulo elegeu-se deputado federal pela Bahia, em 1954, e 

faleceu em 1988 quando ocupava o cargo de diretor de planejamento industrial do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Acesse o regulamento do prêmio
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JANTAR DANÇANTE

Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP será em 19 de outubro, no 

Buffet Colonial. Os convites estarão à venda em breve 

Em breve, serão colocados à venda os convites para o Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP, 

evento que acontecerá no dia 19 de outubro de 2012, no Buffet Colonial (Avenida Indianópolis, 300 

Moema, São Paulo-SP).

Veja no Facebook as fotos do Jantar Dançante realizado em 2011
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ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de julho no Portal da AEAMESP

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em julho. 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 lista completa dos aniversariantes
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