
Número 229 - DE 17 A 23 DE MARÇO DE 2014

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

De 24 a 26 de março, presidente da AEAMESP participará em Brasília da 40ª
Reunião do Conselho Nacional das Cidades 

ENCONTRO COM A AEAMESP

Em 2 de abril, no auditório da AEAMESP, uma palestra de Antônio Lazarini com 
o tema 'A importância do networking para o sucesso profissional'

SETOR METROFERROVIÁRIO

AEAMESP participa da solenidade de entrega do Prêmio Revista Ferroviária

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

Definida para a quarta-feira, 9 de abril, a segunda etapa do 13º Desfio de Kart 
entre Amigos da AEAMESP

ENCONTRO MOTIVACIONAL

Programado para 25 de março o Encontro VDI com palestra motivacional: 
Gerenciando Conflitos e Gerando Resultados

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de março

.

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

De 24 a 26 de março, presidente da AEAMESP participará em Brasília da 

40ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades 

A 40ª Reunião do Conselho das Cidades, incluindo a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade Urbana, com a participação do presidente da AEAMESP, engenheiro 

Emiliano Affonso, está marcada no período de 24 a 26 de março de 2014, em Brasília.

Programação dos trabalhos. De acordo com informação prestada pela coordenadora da 

Secretaria Executiva do Conselho das Cidades, Isabela Sbampato B.R. Paula, na manhã do 

primeiro dia, haverá abertura dos trabalhos, aprovação da pauta e aprovação do Calendário do Conselho Nacional 

das Cidades para o ano de 2014. Avaliação política da 5ª Conferência Nacional das Cidades. Ainda no período 

da manhã, haverá o desenvolvimento do tema de conjunte a, com a apresentação da avaliação política da 5ª

Conferência Nacional das Cidades, a ser feita pela Coordenação Executiva da 5ª Conferência Nacional das 

Cidades, e apresentação do texto final da 5ª Conferência. Outros pontos., Também estarão em pauta o Sistema 

Nacional de Desenvolvimento Urbano e o balanço da 4ª Gestão do Conselho Nacional das Cidades. Moradia 

adequada. Na parte da tarde, haverá reuniões dos Grupos de Trabalho no plenário, com apresentação e do 

Relatório do Grupo de Trabalho de Direito Humanos à Moradia Adequada, e deliberação a respeito da proposta de 

criação de força-tarefa para monitoramento das recomendações do relatório. Comitês técnicos se reúnem no 

segundo dia. No segundo dia, durante todo o dia, haverá reunião dos comitês técnicos; no final da tarde e início 

da noite, acontecerão as reuniões de sistematização das propostas de resolução dos comitês e reuniões dos 

segmentos. Último dia. No terceiro dia, acontecerão, pela manhã, as reuniões dos comitês técnicos de Habitação 

e de Transito. Transporte e Mobilidade Urbana, e na parte da tarde, as reuniões dos comitês Saneamento e 

Planejamento e Gestão do Solo Urbano. 

COMITÊ MOBILIDADE 

Prevista para a manhã do dia 25 de março de 2014, a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade Urbana tem a seguinte pauta: 1) Balanço e encaminhamentos a serem tomados a partir das prioridades 

para o Ministério das Cidades aprovadas na 5ª Conferência; 2) Apresentação das atividades da Secretaria 

Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (SeMob) para 2014; 3) Pacto da Mobilidade.
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ENCONTRO COM A AEAMESP

Em 2 de abril, no auditório da AEAMESP, uma palestra de Antônio 

Lazarini com o tema 'A importância do networking para o sucesso 

profissional'

No dia 2 de abril de 2014, quarta-feira, das 18 h às 22 h, será realizada no auditório da AEAMESP 

(Rua do Paraíso, 67, 2º andar, São Paulo-SP) a primeira edição do evento Encontro com a 

AEAMESP , com palestra de Antônio Lazarini com o tema Importância do networking para o sucesso 

profissional. Confirmação da participação. O número de vagas é limitado. É indispensável que o 

interessado confirme sua presença através do e-mail eventos@aeamesp.org.br. 
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SETOR METROFERROVIÁRIO

AEAMESP participa da solenidade de entrega do Prêmio Revista 

Ferroviária

Ao lado de lideranças de entidades e de dirigentes empresariais do setor metroferroviário, o presidente 

da AEAMESP, Emiliano Affonso, participou na noite da quarta-feira, 19 de março de 2014, no espaço 

Rosa Rosarum, em São Paulo, da solenidade de entrega do Prêmio Revista Ferroviária aos que se 

destacaram no setor em diferentes campos. Esse prêmio foi instituído em 1989, quando a Revista 

Ferroviária completou 50 anos de circulação, e destina-se a homenagear os homens e organizações que mais 

fizeram pelo transporte metroferroviário no ano anterior 

LAUREADOS 

Ferroviário do Ano. Alexander Ellwanger, presidente da IAT, foi escolhido pelo Conselho Editorial da Revista 

Ferroviária, do qual a AEAMESP participa, como Ferroviário do Ano. Melhores operadoras Com base em 

indicadores de desempenho, a SuperVia foi escolhida como a Melhor Operadora de Passageiros e a MRS 

Logística como Melhor Operadora de Carga. Outros prêmios foram definidos por voto direto.
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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

Definida para a quarta-feira, 9 de abril, a segunda etapa do 13º Desfio 

de Kart entre Amigos da AEAMESP

A segunda etapa do <em>13º Desfio de Kart entre Amigos da AEAMESP</em> será realizada na 

quarta-feira, 9 de abril de 2014, no Kartódromo Internacional Granja Viana. Tempo. A prova terá 

bateria de 25 minutos, sendo cinco minutos de tomada de tempo (para reconhecimento da pista e 

definição do grid de largada) e 20 minutos de corrida. A largada será às 21h30; os competidores 

devem chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. <strong>Classificação geral.</strong>

Com apenas uma prova realizada, é esta a classificação geral da competição: 1º) Valter 

Belapetravicius, que fez também a volta mais rápida; 2º) Luciano Conceição; 3º) Zizo; 4º) Carlos Raul; 5º) 

Leonardo Silva 6º) Waldomiro Puglia; 7º) Sergio D’Agostinho e 8º) Danilo Minicuci. 
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ENCONTRO MOTIVACIONAL

Programado para 25 de março o Encontro VDI com palestra 

motivacional: Gerenciando Conflitos e Gerando Resultados

Organização parceira da AEAMESP, a Associação de Engenheiros Brasil- Alemanha (VDI-Brasil) 

promoverá no dia 25 de março de 2014, na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha (Rua Verbo 

Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP), o Encontro VDI com palestra motivacional: Gerenciando 

Conflitos e Gerando Resultados. O evento é gratuito e as vagas são limitadas. 

Acione o link para outras informações e inscrições
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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 a relação de aniversariantes do mês
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