
Número 240 - DE 2 A 8 DE JUNHO DE 2014

BOLÃO AEAMESP DA COPA 2014

Termina na terça, 10 de junho, o prazo para que associados mandem seus 
palpites para o Bolão AEAMESP da Copa 2014. Haverá prêmios para os três 
primeiros colocados.

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - I

Até 17 de junho sairá a lista dos trabalhos selecionados para 20ª Semana, 
incluindo os que concorrerão ao Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento 
Metroferroviários.

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - II

Confira a nova página eletrônica da 20ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária da AEAMESP. 

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 -III

38ª Reunião Grupo Permanente de Auto Ajuda na Área de Manutenção 
Metroferroviária (GPAA) acontecerá na 20ª Semana Metroferroviária.

ESPORTE

A Copa de 2018 está aí e estamos procurando talentos. Participe às terças, 
entre 18h e 20h20, das partidas de futebol society da AEAMESP.

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de junho

SISTEMA CONFEA-CREA

Profissionais e empresas já podem destinar à AEAMESP os recursos referentes 
a ARTs. Basta escrever o código 930 no campo 31.

.

BOLÃO AEAMESP DA COPA 2014

Termina na terça, 10 de junho, o prazo para que associados mandem 
seus palpites para o Bolão AEAMESP da Copa 2014. Haverá prêmios para 
os três primeiros colocados.

Acionando o link ao final desta notícia, os associados poderão conhecer e participar sem custos do 

Bolão AEAMESP da Copa 2014. Informações e orientações. A partir do próprio link, o interessado 

encontrará o Regulamento e orientações para elaborar e definir seu palpite, cobrindo os 64 jogos da 

Copa do Mundo FIFA 2014. Palpites até 10 de junho. Os palpites deverão ser encaminhados para o 

setor de Eventos da AEAMESP, por intermédio do e-mail: eventos@aeamesp.org.br, até o dia 10 de 

junho de 2014. Prêmios: TV 40 polegadas e 'tablets'. Os três primeiros colocados na pontuação geral receberão 

prêmios. O primeiro colocado receberá uma TV de 40 polegadas; o segundo e o terceiro colocados receberão, 

cada um, um 'tablet'. Os prêmio serão entregues na Reunião do Conselho Deliberativo da AEAMESP, em 28 julho 

de 2014. 

APENAS UM PALPITE POR ASSOCIADO 

O engenheiro Carlos Augusto Rossi, vice-presidente de Assuntos Associativos, informa que cada associado 

poderá registrar apenas um palpite. Evolução dos pontos. Os pontos de cada concorrente serão somados ao 

longo da competição, considerando resultados exatos, vitórias e empates. Resultados parciais. Serão informados 

pela AEAMESP a todos os participantes os resultados parciais de classificação do Bolão em cada etapa da 

evolução da Copa do Mundo FIFA 2014. Desempates. Em caso de empate entre concorrentes do Bolão, o 

primeiro critério de desempate será acertar qual foi o time campeão; o segundo critério será acertar o time vice-

campeão, depois, o terceiro lugar e, depois, ainda, o quarto lugar. Persistindo o empate, o quinto critério é o acerto 

do placar correto do jogo 64 (final), o sexto critério é o acerto do placar correto do jogo 63 (terceiro lugar), e assim 

sucessivamente para os jogos 62, 61, 60 até o jogo 1. Caso não se caracterize o desempate, será feito um sorteio 

na sede da AEAMESP. 

Acione este link para participar do Bolão AEAMESP da Copa 2014

Faça parte do nosso quadro de associados. Baixe o documento, imprima, preencha e envie para AEAMESP

Início
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - I

Até 17 de junho sairá a lista dos trabalhos selecionados para 20ª
Semana, incluindo os que concorrerão ao Prêmio Tecnologia e 
Desenvolvimento Metroferroviários.

Até o dia 17 de junho de 2014, a Comissão Técnica da Semana de Tecnologia Metroferroviária 

divulgará a lista dos trabalhos selecionados pelo Comitê de Seleção para apresentação

na 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária da AEAMESP, a ser realizada de 9 a 12 de setembro 

de 2014 no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Crescimento, Equilíbrio e 

Desenvolvimento. Neste ano, a programação da 20ª Semana será estruturada em torno do 

trinômio Crescimento, Equilíbrio e Desenvolvimento, defendendo os sistemas metroferroviários, em conjunto com o 

planejamento integrado entre transporte e uso do solo como a solução mais adequada para romper a crise de 

mobilidade nas cidades brasileiras. 

TRABALHOS ESCOLHIDOS E PRÊMIO

Até 40 trabalhos. Serão divulgados até 40 trabalhos selecionados, garantindo-se a apresentação de, no mínimo, 

30 (trinta) em salas técnicas durante a realização da 20ª Semana; A programação das apresentaçõis será 

oportunamente divulgada. Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários Na divulgação dos 

trabalhos escolhidos haverá indicação daqueles que optaram por participar do Prêmio Tecnologia e 

Desenvolvimento Metroferroviários, a ser concedido por meio de parceria entre a AEAMESP, a Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos 

(ANPTrilhos). 

TRÊS CATEGORIAS

Os trabalhos correspondem a três categorias, cada uma das quais com um conjunto de subcategorias. São elas: 

Categoria 1 - Políticas públicas, planejamento urbano, mobilidade sustentável, planejamento e concepção de 

sistemas de transporte; Categoria 2 - Financiamento (funding) e gestão de empreendimentos de transporte, e 

Categoria 3 - Tecnologias de implantação, operação e manutenção de sistemas de transporte. Prêmio e 

destaques. Serão quinze os agraciados com troféus; os três melhores artigos técnicos receberão um prêmio de 

cinco mil reais cada um. Publicação na revista Engenharia. Os três melhores trabalhos serão publicados pela 

revista Engenharia, do Instituto de Engenharia de São Paulo.

REGULAMENTO 

Disponível no Portal da AEAMESP, o regulamento trata da inscrição dos trabalhos para apresentação na 20ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária e a participação facultativa no Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento 

Metroferroviários. São focalizados aspectos como habilitação, temas, prazos, diretrizes para formulação das 

sínteses, dos artigos técnicos e das apresentações em Power Point, bem como o formato de apresentação nas 

salas técnicas da 20ª Semana e presença nos anais do encontro. Sobre o Prêmio. O regulamento focaliza 

também os objetivos do prêmio, características da premiação, qualificação e participação, critérios de avaliação, 

divulgação dos resultados e cerimônia de premiação.

Acesse a página com outras informações, incluindo o regulamento do Prêmio.
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.

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - II

Confira a nova página eletrônica da 20ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária da AEAMESP. 

Está no ar nova página eletrônica da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária , da AEAMESP, 

que será realizada de 9 a 12 de setembro de 2014 em São Paulo-SP.  O anúncio foi feito por David 

Niegeski, gerente de Contas da CKZ Eventos, empresa organizadora do encontro. O endereço da 

página pode ser acessado a partir de link ao final desta notícia. 

Participação ativa. Niegeski explica que o evento alcança a sua vigésima edição graças à participação ativa e 

envolvimento dos profissionais do setor e fornecedores de produtos, serviços e tecnologias que buscam 

continuamente a melhoria e expansão do setor metroferroviário no Brasil. Esta edição comemorativa está sendo 

formatada em torno do trinômio Crescimento, Equilíbrio, Desenvolvimento, propondo um debate estratégico sobre 

a importância fundamental do crescimento do transporte sobre trilhos para equilibrar cidades e promover o 

desenvolvimento urbano. 

Sobre a Metroferr. O gerente informa que a Metroferr, exposição de tecnologias, produtos e serviços voltados 

para o setor metroferroviário, que acontece paralelamente à Semana de Tecnologia, recebeu em 2013 um total 

de 3.250 visitantes com um perfil altamente técnico formado por tomadores de decisão. Para esta a vigésima 

edição, a expectativa é de que sejam registrados 3.800 visitantes, o que torna a Metroferr uma plataforma 

estratégica de posicionamento e realização de negócios para diversas empresas que servem à este mercado. 

Contatos. David Niegeski disse esperar contar com a participação de empresas e entidades do setor nessa 

vigésima edição da Semana de Tecnologia Metroferroviária 

Opções de patrocínio e exposição. Para conhecer as opções de patrocínio e exposição, basta entrar em contato 

com CKZ Eventos. Os contatos de David Niegeski são: david@ckzeventos.com.br; telefones (21) 9737-7492 ou 

(21) 2249-9550.

Conheça a página eletrônica da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 -III

38ª Reunião Grupo Permanente de Auto Ajuda na Área de Manutenção 
Metroferroviária (GPAA) acontecerá na 20ª Semana Metroferroviária.

A 38ª Reunião Grupo Permanente de Auto Ajuda na Área de Manutenção Metroferroviária (GPAA), 

será realizada em São Paulo no período de 9 à 11 de setembro de 2014, no mesmo ambiente da 

20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da Metroferr 2014, eventos programados pela 

AEAMESP para o período de 9 a 12 de setembro de 2014, no Centro de Convenções Frei Caneca. 

O acordo foi estabelecido nesta semana entre a direção da AEAMESP e a direção do GPAA. 

Temas. De acordo com o portal do GPAA, estarão em foco na reunião do grupo os seguintes temas: material 

rodante, via permanente e oficinas de manutenção. Sínteses disponíveis. Há no portal do GPAA uma área com 

as sínteses de 37 reuniões realizadas entre 2001 e 2014. Acione o link abaixo e confira.

Veja no portal do GPAA a área com as sínteses de 37 reuniões realizadas entre 2001 e 2014
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ESPORTE

A Copa de 2018 está aí e estamos procurando talentos. Participe às 
terças, entre 18h e 20h20, das partidas de futebol society da AEAMESP.

Todas as terças-feiras, entre 18h às 20h20, a AEAMESP promove partidas de futebol society em 

quadra localizada da Rua Xavier de Almeida, 1.312, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. 

Participação. Para outras informações, o interessado pode entrar em contato com o vice-presidente 

Carlos Rossi, pelo celular (11)97100-2496.
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de junho

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em junho. 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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SISTEMA CONFEA-CREA

Profissionais e empresas já podem destinar à AEAMESP os recursos 
referentes a ARTs. 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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