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INÍCIO DE ANO

AEAMESP retoma atividades nesta terça-feira, 8 de janeiro 

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.

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de janeiro no Portal da AEAMESP

INÍCIO DE ANO

AEAMESP retoma atividades nesta terça-feira, 8 de janeiro 

Após um período de recesso no final de ano, a AEAMESP retoma suas atividades nesta terça-feira, 

8 de janeiro de 2013. 

Início

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

ANIVERSARIANTES

Veja os aniversariantes de janeiro no Portal da AEAMESP

Confira no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em janeiro. 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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