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Em 2014, saúde, prosperidade e sucesso nos empreendimentos pessoais e 

profissionais

FINAL DE ANO

A AEAMESP está em recesso. As atividades serão retomadas em 6 de janeiro

JORNAL AEAMESP

Veja a edição número 32 do Jornal AEAMESP
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FELIZ 2014!

Em 2014, saúde, prosperidade e sucesso nos empreendimentos pessoais 

e profissionais

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

colaboradores, um ano de 2014 com muita saúde, prosperidade e sucesso nos empreendimentos 

pessoais e profissionais. 

Início

.

FINAL DE ANO

A AEAMESP está em recesso. As atividades serão retomadas em 6 de 

janeiro

Desde de 23 de dezembro de 2013 e até 5 de janeiro de 2014, a AEAMESP está em recesso de 

final de ano. As atividades serão retomadas na segunda-feira, 6 de janeiro de 2014. 

Início

.

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 do 2º 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

Início
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