
Número 227 - DE 3 A 9 DE MARÇO DE 2014

SETOR METROFERROVIÁRIO - I

Comissão Metroferroviária terá reunião na tarde da próxima terça-feira, 11 de 
março, na sede do Metrô Rio.

SETOR METROFERROVIÁRIO - II

AEAMESP participará nos dias 12 e 13 de março, no Rio de Janeiro, do X 
Seminário Metroferroviário

SISTEMA CONFEA-CREA 

AEAMESP já pode receber recursos referentes a ARTs preenchidas por 
empresas e profissionais. Basta escrever o código 930 no campo 31.

ESPORTE

Pilotos confirmam participação na primeira etapa do 13º Desafio de Kart entre 
Amigos da AEAMESP

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de março

ENCONTRO TECNOLÓGICO

VDI e Bosch promoverão na próxima terça-feira (11) o 'Encontro Tecnológico 
Brasil-Alemanha'

.

SETOR METROFERROVIÁRIO - I

Comissão Metroferroviária terá reunião na tarde da próxima terça-feira, 

11 de março, na sede do Metrô Rio.

A Comissão Metroferroviária da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) se 

reunirá na tarde da próxima terça-feira, 11 de março, na sede do Metrô Rio, no centro do Rio 

de Janeiro. 

PAUTA

O secretário executivo da Comissão Metroferroviário, Wilson Nagy Lopretto, informa que a pauta contém os 

seguintes pontos: Resumo dos trabalhos dos GT da Comissão Metroferroviária de 2013, Planejamento e escolha 

de temas para as reuniões dos Grupos de Trabalho da Comissão Metroferroviária em Porto Alegre e em São Paulo 

em 2014; Informes sobre o X Seminário da Comissão Metroferroviária da ANTP, que se realizará nos dois dias 

subsequentes, 12 e 13 de março de 2014, no Rio de Janeiro, e, como último item, Pleitos do Setor. 

Início

.

SETOR METROFERROVIÁRIO - II

AEAMESP participará nos dias 12 e 13 de março, no Rio de Janeiro, do X 

Seminário Metroferroviário

Nos dias 12 e 13 de março de 2014, a Comissão Metroferroviária da ANTP promoverá na 

Associação Comercial do Rio de Janeiro, localizada na Rua Candelária, nº 9, 14º andar, Centro, Rio 

de Janeiro-RJ, o X Seminário Metroferroviário. Serão desenvolvidos sete painéis de exposição e 

debates. O presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, participará da mesa solene de 

abertura, ao lado de autoridades e representantes de outras entidades do setor.

PROGRAMA

Durante os dois dias do encontro, serão desenvolvidos sete painéis de exposição e debates.

Primeiro dia. Painel 1 - As cidades e os trilhos; Painel 2 - Política Tarifária e Pleitos do Setor e Painel 3 - Como 

estão os Sistemas Metroferroviários para a Copa? (São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte e Cuiabá).

Segundo dia. Painel 4 - Como estão os Sistemas Metroferroviários para a Copa? (Rio de Janeiro, Recife, Distrito 

Federal e Salvador); Painel 5 - PPP -Parceria Público Privada e Investimento para o Setor; Painel 6 - Tecnologias 

de Transporte Sobre Trilhos; Painel 7 - Evolução do Padrão de Qualidade nos Sistemas Metropolitanos de Trens.

Para outras informações, acesse a ficha técnica do encontro.
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SISTEMA CONFEA-CREA 

AEAMESP já pode receber recursos referentes a ARTs preenchidas por 

empresas e profissionais. Basta escrever o código 930 no campo 31.

Ao preencher uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), as empresas e os profissionais 

poderão destinar 16% do valor considerado no documento à AEAMESP, bastando que assinale no 

campo 31 o número da Associação, que é 930. Quando o campo 31 não é preenchido, a 

contribuição deixa de ser feita. Esses recursos passarão a ajudar a AEAMESP a financiar suas 

atividades. 
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ESPORTE

Pilotos confirmam participação na primeira etapa do 13º Desafio de Kart 

entre Amigos da AEAMESP

Diversos pilotos já confirmaram a participação na primeira etapa do 13º Desafio de Kart entre 

Amigos da AEAMESP, marcado para a próxima na quarta-feira, 12 de março de 2014, a partir das 

21 horas (os pilotos devem chegar 30 minutos antes da largada, às 20h30) no Kartódromo 

Internacional Granja Viana, localizado na Rua Doutor Tomas Sepe, 433, em Cotia-SP. As 

inscrições ainda estão abertas. Os telefones para contato com o diretor adjunto Valter 

Belapetravicius são: (11)5084-6291 ou (11)98266-1541 (celular). 
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de março

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em março. 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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ENCONTRO TECNOLÓGICO

VDI e Bosch promoverão na próxima terça-feira (11) o 'Encontro 

Tecnológico Brasil-Alemanha'

Organização parceira da AEAMESP, a Associação de Engenheiros Brasil- Alemanha (VDI-
Brasil) desenvolverá juntamente com a Bosch, no dia 11 de março de 2014, das 13h30 
às 18h, no Centro de Eventos Bosch (Rodovia Anhanguera, km 98, saída 97B, -
Campinas–SP, o Encontro Tecnológico Brasil-Alemanha, com o tema geral Inovar Auto –
desafios da indústria para atender a demanda da nova regra. O evento contará ainda 
com a participação das empresas Mahle e ZF, e com o DAAD (Serviço Alemão de 

Intercâmbio Acadêmico.

Acione este link para outras informações e inscrições
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