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JORNAL AEAMESP

Veja a edição número 29 de Jornal AEAMESP

FINAL DE ANO

A partir de 21 de dezembro, a AEAMESP estará em recesso. As atividades 
serão retomadas em 8 de janeiro 

LEI DA MOBILIDADE URBANA

São Luis e Goiânia fecharão série de cinco seminários criada pelo Conselho 
Nacional das Cidades para divulgar a Lei de Mobilidade Urbana

RESOLUÇÃO DO CONFEA

Emissão e registro de ARTs relativas a obras e serviços concluídos e a cargos e 
funções extintos: prazo do CONFEA vai até 31 de dezembro.

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de dezembro no Portal da AEAMESP

BIBLIOTECA TÉCNICA

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com mais de 570 
apresentações de dez edições da Semana de Tecnologia

19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013

A 19ª Semana e a Metroferr 2013 acontecerão de 10 a 13 de setembro de 
2013. Venda de espaços para a exposição já começou.

ESPORTE

Prêmios para vencedores da edição atual e de edições anteriores do Desafio de 
Kart entre Amigos da AEAMESP

JORNAL AEAMESP

Veja a edição número 29 de Jornal AEAMESP

Está disponível em versão eletrônica no portal da Associação a edição número 29 do Jornal 

AEAMESP. Importância do planejamento.  A matéria de primeira página apresenta o 

pronunciamento do presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião na abertura da 18ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária, ocasião em que defende a prática do planejamento de 

longo prazo para evitar descontinuidades na cadeia do ‘trilhonegócio'. As páginas centrais da edição 

trazem um relato sobre o desenvolvimento da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Outros 

assuntos. O jornal mostra o destaque que teve o pavilhão brasileiro na feira internacional Innotrans 

2012. Há uma matéria sobre a participação de Peter Alouche e Tadashi Nakagawa em um fórum a respeito do 

modelo de transporte público para Assunção, capital do Paraguai, ocasião em que foram recebidos pelo presidente 
da República do país vizinho, Federico Franco. Outro tema em foco diz respeito à realização, em novembro, do I 

Congresso Metroferroviário Brasileiro, com organização da AEAMESP e entidades parceiras. Na última página, 

estão o Jantar Dançante de 22 Anos da AEAMESP e a vitória de Zizo no 11º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP. Uma nova Janela. Veja ainda nova edição de Uma Janela para o Riso, carinhosamente preparada por 

Ariovaldo Veiga e por Rogerio Belda. 

Veja o jornal
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FINAL DE ANO

A partir de 21 de dezembro, a AEAMESP estará em recesso. As 

atividades serão retomadas em 8 de janeiro 

No período de 21 de dezembro de 2012 a 7 de janeiro de 2013, a AEAMESP estará em recesso de 

final de ano. As atividades serão retomadas na terça-feira, 8 de janeiro de 2013. 
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LEI DA MOBILIDADE URBANA

São Luis e Goiânia fecharão série de cinco seminários criada pelo 

Conselho Nacional das Cidades para divulgar a Lei de Mobilidade Urbana

Na próxima semana, será concluída a série de cinco seminários  criada pelo Conselho Nacional 
das Cidades para divulgar a Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/12).A decisão de realizar os 

seminários consta de resolução aprovada em 2 de março de 2012 na 32ª Reunião do Conselho 

Nacional das Cidades. Mais dois. Nesta sexta-feira, 14 de dezembro, será desenvolvido em São 

Luís, Maranhão, o Seminário Nacional de Mobilidade Urbana, correspondente à Região Nordeste. 

No dia 18 de dezembro, será a vez do seminário da Região Centro-Oeste, em Goiânia. Já realizados. Já foram 

realizadas três edições regionais do Seminário Nacional de Mobilidade Urbana, correspondentes às regiões Norte, 

em Porto Velho, no dia 31 de outubro de 2012; Sul, em Porto Alegre, em 27 de novembro, e Sudeste, em São 

Paulo, no dia 29 de novembro, de cuja organização a AEAMESP participou ao lado de entidades parceiras. 

Veja matéria sobre o Seminário da Região Sudeste
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RESOLUÇÃO DO CONFEA

Emissão e registro de ARTs relativas a obras e serviços concluídos e a 

cargos e funções extintos: prazo do CONFEA vai até 31 de dezembro.

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 

emitam e registrem junto ao CREA as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) relativas 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. 

DIVULGADA A IMPLANTAÇÃO DO CREANET

O CREA-SP vem divulgando a implantação do CREANET, com a substituição e aprimoramento do sistema de 

cadastros do Conselho. Com o novo sistema espera-se operação mais simples, facilidade de manutenção e mais 

segurança e confiabilidade. Acione dois links com informações sobre esse tema no final desta notícia.

Leia a íntegra da Resolução Nº 1042 do CONFEA

Veja informações sobre o CREANET diretamente no portal do CREA-SP
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ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de dezembro no Portal da AEAMESP

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em dezembro. 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 do mês
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BIBLIOTECA TÉCNICA

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com mais de 

570 apresentações de dez edições da Semana de Tecnologia

Dentro do Portal da AEAMESP, na página Biblioteca Técnica, podem ser acessados, sem restrições, 

arquivos PDF com as apresentações da 18ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e de todos os 

congressos anteriores, desde 2003. 

Acesse a página da Biblioteca Técnica no Portal da AEAMESP
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013

A 19ª Semana e a Metroferr 2013 acontecerão de 10 a 13 de setembro 

de 2013. Venda de espaços para a exposição já começou.

Já começou a comercialização de espaços de estandes para exposição de produtos e serviços 

Metroferr 2013, que acontecerá entre os dias 10 e 13 de setembro de 2013. 

no Centro de Convenções Frei Caneca, junto com a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. 

NOVAS DIMENSÕES

O quarto andar do Centro de Convenções Frei Caneca estará sendo remodelado e, em razão, disso, a 
área útil desse recinto será ampliada, possibilitando a expansão da Metroferr 2013. Contatos. Os 
contatos a respeito da comercialização de espaços para a Metroferr 2013. podem ser feitos com a 
área de Eventos da AEAMESP, pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br, e telefone (11)3284-0041. 

Início

ESPORTE

Prêmios para vencedores da edição atual e de edições anteriores do 

Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

Em solenidade prevista para o dia 19 de dezembro de 2012, serão premiados os pilotos de 2011 e 

2012 e os campeões dos 11 anos do Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP. Receberão seus 

prêmios: Zizo, que, com a conquista de 2012, se tornou bicampeão (2010 e 2012) da competição; o 

também bicampeão Márcio (2004 e 2008), que foi vice campeão em 2011 e 2012; o terceiro 

colocado de 2012, Carlos Raul, e o terceiro lugar de 2011, sua filha Marina. Completando a lista 

dos vencedores em 11 anos de Defsaio Kart entre Amigos AEAMESP serão também pemiados 

Sérgio D´Agostinho, hexa-campeão, com vitórias em 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2011, e Vagner Rodrigues, o 

primeiro campeão, vitorioso em 2002.

Início

© Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô
Rua do Paraíso, 67 - 2º andar - Paraíso, São Paulo/SP - CEP: 04103-000 

Tel/Fax: (11) 3284 0041 / aeamesp@aeamesp.org.br
Jornalista responsável: Alexandre Asquini (MTb 28.624)

Visite nosso site

Veja versão OnLine


