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FELIZ NATAL!

A todos, um Natal de felicidade, harmonia e paz

FINAL DE ANO

A AEAMESP está em recesso. As atividades serão retomadas em 8 de janeiro 

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.

JORNAL DA AEAMESP

Veja a edição número 29 de Jornal AEAMESP

NA IMPRENSA

Está disponível a versão eletrônica da revista Engenharia de dezembro de 
2012. A publicação traz artigo do presidente da AEAMESP.

FELIZ NATAL!

A todos, um Natal de felicidade, harmonia e paz

A Diretoria da AEAMESP deseja a todos os associados e seus familiares, e também aos parceiros e 

colaboradores um Natal repleto de felicidade, harmonia e paz.
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FINAL DE ANO

A AEAMESP está em recesso. As atividades serão retomadas em 8 de 

janeiro 

Até 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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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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JORNAL DA 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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NA IMPRENSA

Está disponível a versão eletrônica da revista Engenharia de dezembro 

de 2012. A publicação traz artigo do presidente da AEAMESP.

Está disponível a edlção 612-2012, correspondente a dezembro de 2012, da revista Engenharia, do 

Instituto de Engenharia de São Paulo. Opinião. Na página 98, a seção Opinião traz artigo do presidente 

da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, com o título A contribuição dos trilhos para a 

mobilidade.

Veja a versão eletrônica da revista Engenharia, edição de dezembro de 2012
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