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JORNAL AEAMESP

Veja a edição número 32 do Jornal AEAMESP

ELEIÇÕES NA AEAMESP

Em 19 de dezembro, haverá eleição dos representantes da AEAMESP no 
Plenário do CREA-SP a partir de 2014, homenagem ao Eng. Laerte e a posse 
administrativa da Diretoria Executiva e dos Conselhos da nossa Associação

MDT 10 ANOS

Em reunião do Secretariado, um resumo das ações desenvolvidas pelo MDT 
em 2013, ano em que o Movimento completou uma década 

SISTEMA CONFEA-CREA

Apenas duas semanas para registrar ARTs relativas a obras ou serviços já 
concluídos e a cargos ou funções extintos. Prazo final: 31 de dezembro.

ANTP

Com participação da AEAMESP, novo Conselho Diretor da ANTP se reunirá em 
18 de dezembro e elegerá o presidente da entidade

EVENTOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS

Portal da VDI Brasil apresenta programação de eventos técnicos e 
profissionais para 2014 

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de dezembro

.

JORNAL AEAMESP

Veja a edição número 32 do Jornal AEAMESP

O portal da Associação disponibiliza a versão eletrônica da edição número 32 do Jornal AEAMESP. 

Palavra do presidente. A primeira página traz a matéria intitulada Padrão do metrô é referência 

para outros modos de transporte e para serviços urbanos, que resume o discurso do presidente da 

AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, por ocasião da abertura 19ª Semana de Tecnologia e 

da Metroferr 2013. Eleição na AEAMESP. O jornal mostra que foram eleitos a Diretoria Executiva, 

presidida pelo engenheiro Emiliano Affonso, e os Conselhos da AEAMESP para o triênio 2014/2016. 

Relato da 19ª Semana e Metroferr 2013. As páginas centrais apresentam um resumo dos 

principais temas e fatos da 19ª Semana de Tecnologia e da Metroferr 2013. Homenagem. A página 6 mostra a 

homenagem que a AEAMESP prestou ao governador Geraldo Alckmin. Laerte. O jornal também reverencia o 

membro da Comissão Pró-fundação, ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da AEAMESP, engenheiro 

Laerte Conceição Mathias de Oliveira, falecido em 12 de outubro. Vencedores da temporada e o Jantar 

Dançante. Na página final, estão os vencedores da temporada: Douglas e Celes, campeões do2º Chopp Tênis 

AEAMESP, e Henrique Erbolato, que conquistou o 12º Desafio de Kart. A última página mostra ainda o Jantar 

Dançante de 23 Anos da AEAMESP. 

JANELA PARA O RISO

Na página 7, o Jornal AEAMESP apresenta mais uma edição da tradicional coluna Uma Janela para o Riso, criada 

pelos engenheiros Ariovaldo Veiga e Rogerio Belda. Boa leitura.

Veja a versão eletrônica da publicação
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ELEIÇÕES NA AEAMESP

Em 19 de dezembro, haverá eleição dos representantes da AEAMESP no 

Plenário do CREA-SP a partir de 2014, homenagem ao Eng. Laerte e a 

posse administrativa da Diretoria Executiva e dos Conselhos da nossa 

Associação

Está prevista para o dia 19 de dezembro de 2013, das 9 às 19 horas, a eleição para os 

representantes da AEAMESP no Plenário do CREA-SP, 01 (um) Titular e seu Suplente, do Grupo da 

Engenharia, Modalidade Mecânica e Metalúrgica para o período 2014 a 2016. Também no dia 19, 

a partir das 18h30, durante a última reunião do Conselho Deliberativo da atual gestão, ocorrerá a 

posse administrativa da nova Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 

AEAMESP para o triênio 2014/2016, eleitos no pleito realizado de 11 a 14 de novembro de 2013. Homenagem a 

Laerte Mathias. Antes da reunião do Conselho, às 18 horas, haverá sessão de homenagem ao membro da 

Comissão Pró-fundação, ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da AEAMESP, engenheiro Laerte 

Conceição Mathias de Oliveira, falecido em 12 de outubro, aos 54 anos. 

DIRETORIA EXECUTIVA

Para Diretoria Executiva, foi eleita a chapa única Desenvolvimento e Fortalecimento, com a seguinte composição: 

Emiliano S. Affonso Neto, Presidente; Ayres Rodrigues Gonçalves Vice-presidente de Administração e Finanças; 

Arnaldo Pinto Coelho, Vice-presidente de Atividades Técnicas; Carlos Augusto Rossi, Vice-presidente de Assuntos 

Associativos; Agostinho Minicuci Junior, 1º Diretor Tesoureiro; Antônio Luciano Videira Costa, 2º Diretor 

Tesoureiro; Maria Toshiko Yamawaki, 1º Diretor Secretário; Luiz Antônio Cortez Ferreira, 2º Diretor Secretário.

CONSELHO DELIBERATIVO

Para o Conselho Deliberativo foram eleitos 12 candidatos, apresentados a seguir: Plinio Assmann, Manoel 

Santiago da Silva Leite, Mohamed Choucair, Mara Silvana Siqueira, Fabio Tadeu Alves, Odécio Braga de Louredo 

Filho, Antônio Fioravanti, Pedro Armante C. Machado, Valter Belapetravicius, Rolando José Santoro Netto, Thais 

S. Ambrósio G. Herani, Sidiney Assis da Silva Junior.

CONSELHO FISCAL

Para o Conselho Fiscal foram eleitos os três candidatos: Iria A. Hissnauer Assef, Antônio Marcio Barros Silva e 

Luiz Eduardo Argenton.
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MDT 10 ANOS

Em reunião do Secretariado, um resumo das ações desenvolvidas pelo 

MDT em 2013, ano em que o Movimento completou uma década 

O presidente José Geraldo Baião e o presidente eleito Emiliano Affonso representaram a 

AEAMESP na reunião do Secretariado do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte 

Público de Qualidade para Todos (MDT), realizada em 10 de dezembro de 2013, em São 

Paulo. Balanço e definição de metas. Durante o encontro, o coordenador do MDT, Nazareno 

Affonso, apresentou um resumo das ações desenvolvidas em 2013, ano em que o MDT completou uma década de 

atividades. 

Veja documento com a cronologia de dez anos do MDT
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SISTEMA CONFEA-CREA

Apenas duas semanas para registrar ARTs relativas a obras ou serviços 

já concluídos e a cargos ou funções extintos. Prazo final: 31 de 

dezembro.

Em 31 de dezembro de 2013, encerra-se o novo prazo para que os profissionais da área tecnológica 

solicitem o registro de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) relativas a obras ou serviços 

já concluídos e a cargos ou funções extintos. Novo prazo. Resolução anterior do Conselho Federal 

de Engenharia e Agronomia (CONFEA) havia determinado que o prazo para aquelas solicitações de 

registro fossem feitas até o final do ano passado, porém, a Resolução nº 1.044, de 25 de março de 

2013, concedeu o novo prazo. 

Veja outras informações, incluindo a íntegra da Resolução nº 1.044 do CONFEA
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ANTP

Com participação da AEAMESP, novo Conselho Diretor da ANTP se 

reunirá em 18 de dezembro e elegerá o presidente da entidade

O presidente José Geraldo Baião representará a AEAMESP na primeira reunião do novo 

Conselho Deliberativo da Associação Nacional Transportes Públicos (ANTP), cujos 

integrantes foram eleitos por meio de chapa de consenso em pleito concluído no dia 11 de 

dezembro de 2013. Eleição do presidente e dos vices. A reunião do Conselho da ANTP 

está marcada para a sede da entidade, em São Paulo, no dia 18 de dezembro de 2013. Na ocasião, haverá a 

eleição do presidente da entidade e a definição do superintendente e do Comitê Executivo.
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EVENTOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS

Portal da VDI Brasil apresenta programação de eventos técnicos e 

profissionais para 2014 

Está disponível no portal da Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil), entidade 

parceira da AEAMESP, a programação de eventos para o ano de 2014. Complementação da 

formação gerencial. No campo da complementação da formação gerencia voltada para 

engenheiros, estão previstos eventos sobre treinamento para negociação, gestão financeira, 

gerenciamento do tempo, planejamento estratégico e sobre como falar em público. Alta tecnologia.

Também faz parte da programação o Encontro Tecnológico Brasil-Alemanha na Bosch. Acione o link abaixo e veja 

a programação completa.

Veja a programação da VDI-Brasil para 2014
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de dezembro

Veja 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 deste mês
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