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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 

Conheça a agenda de painéis e a relação de trabalhos técnicos e participe até 
sexta-feira (13) da 19ª Semana de Tecnologia 

ELEIÇÃO NO METRUS

Até o dia 16 de setembro, estarão acontecendo as eleições para renovar os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e o Comitê de Gestão do Metrus

2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Terminam em 24 de setembro as inscrições para 2º Festival de Tênis, Chopp e 
Churrasco. O encontro será em 28 de setembro.

JANTAR DANÇANTE

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 23 Anos da AEAMESP. O 
evento acontecerá em 25 de outubro, no Tênis Clube Paulista

JORNAL AEAMESP

Confira a edição número 31 do Jornal AEAMESP
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013 

Conheça a agenda de painéis e a relação de trabalhos técnicos e 

participe até sexta-feira (13) da 19ª Semana de Tecnologia 

Consultas à programação dos painéis de debates e à relação de trabalhos técnicos aprovados, 

disponíveis no Portal da AEAMESP, fornecerão um bom roteiro para acompanhar a 19ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária, que prosseguirá até esta sexta-feira, 13 de setembro de 2013, no 

Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à exposição de produtos e 

serviços Metroferr 2013. 

Painéis e trabalhos selecionados. O encontro compreende 12 sessões expositivas e de debates e 
outras 44 sessões de apresentação de trabalhos técnicos. 

Veja a programação completa
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ELEIÇÃO NO METRUS

Até o dia 16 de setembro, estarão acontecendo as eleições para renovar 

os Conselhos Deliberativo e Fiscal e o Comitê de Gestão do Metrus

De 26 de agosto de 2013 até o dia 16 de setembro estarão se desenvolvendo as eleições para 

renovar os Conselhos Deliberativo e Fiscal e o Comitê de Gestão do Metrus - Instituto de Seguridade 

Social. Definições. A eleição definirá para o Conselho Deliberativo, uma vaga para participante ativo 

ou assistido; a suplência será ocupada pelo segundo candidato mais votado. Para o Conselho Fiscal, 

uma vaga para participante assistido; o segundo lugar ocupará a suplência. Para o Comitê de 

Gestão, serão três vagas para ativo e uma para assistido. Importância. Tendo como foco os 

interesses de seus associados, a AEAMESP realça a importância da participação nessa eleição.

Acompanhe o processo eleitoral no portal do Metrus
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2º CHOPP TÊNIS AEAMESP

Terminam em 24 de setembro as inscrições para 2º Festival de Tênis, 

Chopp e Churrasco. O encontro será em 28 de setembro.

TAté 24 de setembro, estarão abertas na secretaria da AEAMESP as inscrições para o 2º

TÊNIS CHOPP AEAMESP -- Festival de Tênis, Chopp e Churrasco, que será realizado no 

sábado, 28 de setembro de 2013, das 9h às 17h, na Área de Lazer do Metro Clube, no 

Jabaquara. Para se inscrever. Entrar em contato com a Debora Camichiolli, pelo telefone (11) 

3284-0041 ou pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br Duplas de competidores. As duplas serão 

formadas no ato da inscrição ou por sorteio. Integrantes das duplas originalmente formadas 
poderão ser substituídos, caso não tenham condições de continuar na partida, em razão, por 

exemplo, de contusões. 

FORMATO DA DISPUTA

Serão constituídas duas chaves. As duplas que conquistarem a primeira colocação jogarão com as duplas que 

obtiveram a segunda colocação da chave oposta, em jogos semifinais. Os vencedores se enfrentarão na final. “Os 

jogos serão realizados em um set de quatro games – ou com cinco, se houver empate 2x2 –, sem vantagem; todos 

os jogadores sacarão. Partida final. O vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos 

Rossi, explicou que final poderá ser desenvolvida em um set profissional, com 'tie-break'. Troféus. Ele afirmou que 

será entregue troféu para cada integrante da dupla campeã. Convite. O vice-presidente reiterou o convite para que 

associados, familiares e amigos participem e aproveitem o churrasco e o chope que serão servidos a partir das 

11h! Preços. Os preços são os seguintes: associados e dependentes, R$ 10,00; não associados R$ 50,00.

Para se associar, imprima a ficha de inscrição e mande para a AEAMESP
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JANTAR DANÇANTE

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 23 Anos da 

AEAMESP. O evento acontecerá em 25 de outubro, no Tênis Clube 

Paulista

Estão à venda os convites para o Jantar Dançante de 23 Anos da AEAMESP, evento reprogramado 

para o dia 25 de outubro de 2013, no Tênis Clube Paulista (Rua Gualachos, 285, Aclimação, São 

Paulo-SP). Preços. Os convites custam R$ 110,00 para associados, e R$ 125,00 para não 

associados. Estacionamento incluso. Parcelamento. O pagamento pode ser parcelado em duas 

vezes: 30 de setembro e 15 de outubro. Para informações e aquisição. Entrar em contato com 

Debora Camichiolli, na sede da AEAMESP, pelo telefone (11)3284-0041 ou pelo e-mail 

eventos@aeamesp.org.br, ou ainda durante a 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária no Centro de 
Convenções Frei Caneca, em São Paulo.
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JORNAL AEAMESP

Confira a edição número 31 do Jornal AEAMESP

Está disponível no portal da Associação, em versão eletrônica, a edição número 31 do Jornal 

AEAMESP. 19ª Semana e Metroferr 2013. A matéria de primeira página mostra que as 

apresentações de trabalhos técnicos constituirão um dos pontos fortes da 19ª Semana de 
Tecnologia. Nas páginas centrais, há um texto sobre a estrutura temática da 19ª Semana, com os 

principais painéis de debate. Opinião. O jornal apresenta na página 6 o artigo Da tarifa ao Plano, a 

contribuição dos trilhos para a mobilidade, assinado pelo presidente da AEAMESP, José Geraldo 

Baião. 

NOVA JANELA PARA O RISO

Na página 7, o Jornal AEAMESP  traz nova edição da tradicional coluna Uma Janela para o Riso, 
preparada com muito carinho e humor pelos engenheiros Ariovaldo Veiga e Rogerio Belda. Boa 
leitura.

Leia a nova edição do Jornal AEAMESP
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