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FELIZ 2013!

No ano que se inicia, vencer os desafios e alcançar o êxito nos projetos 

pessoais e profissionais

Que em 2013 tenhamos vontade, determinação e forças para vencer os desafios e alcançar o 

êxito em nossos empreendimentos pessoais e profissionais. São os votos da Diretoria da AEAMESP 

a todos os associados e seus familiares, e também aos parceiros e colaboradores.
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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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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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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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