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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - I

Até 20 de agosto, antecipando as inscrições, associados da AEAMESP 
garantem participação gratuita na 20ª Semana

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - II

Foram recebidos os trabalhos para a 20ª Semana, entre os quais, os 
concorrentes ao Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 
(AEAMESP, CBTU, ANPTrilhos)

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - III

Painel da 20ª Semana de Tecnologia vai discutir financiamento e investimento 
em infraestrutura

CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Nesta semana, representada por seu presidente, AEAMESP tomará posse para 
atuar na 5ª Gestão do Conselho Nacional das Cidades 

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

Na segunda-feira (28), haverá a entrega dos prêmios aos vencedores do Bolão 
AEAMESP da Copa 2014

ESPORTE

Agosto trará de volta as emoções do 13º Desafio de Kart entre Amigos da 
AEAMESP

FUTEBOL SOCIETY AEAMESP

Participe às terças, entre 18h e 20h20, do futebol society da AEAMESP. Pode 
ser que o novo técnico da Seleção passe por lá e descubra você.

EVENTO INTERNACIONAL

AEAMESP apoia institucionalmente a Greenbuilding Brasil 2014 - Conferência 
Internacional e Expo.
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - I

Até 20 de agosto, antecipando as inscrições, associados da AEAMESP 

garantem participação gratuita na 20ª Semana

Estão abertas as inscrições para a 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e para Metroferr 

2014, eventos que a AEAMESP promoverá no período de  9 e 12 de setembro de 2014, no Centro 

de Convenções Frei Caneca em São Paulo. Descontos. As inscrições feitas até 20 de agosto de 

2014 terão descontos significativos. Gratuito para associados. Antecipando as inscrições, 

associados da AEAMESP poderão garantir participação gratuita na 20ª Semana. Acione o link ao 

final desta notícia e conheça as condições e os prazos da promoção. 

Por este link, obtenha outras informações sobre condições e prazos e faça a sua inscrição
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - II

Foram recebidos os trabalhos para a 20ª Semana, entre os quais, os 

concorrentes ao Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 

(AEAMESP, CBTU, ANPTrilhos)

Até o último domingo, 20 de julho de 2014, foram recebidos via Internet os trabalhos técnicos 

selecionados para apresentação na 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e a documentação 

complementar referente à participação no Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários 

(AEAMESP, CBTU, ANPTrilhos). 

COMISSÃO JULGADORA 

Os trabalhos inscritos para o Prêmio Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários (AEAMESP, CBTU, 

ANPTrilhos) foram encaminhados para a Comissão Julgadora, coordenada pela Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos e pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos.
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - III

Painel da 20ª Semana de Tecnologia vai discutir financiamento e 

investimento em infraestrutura

Financiamento e investimento em infraestrutura será tema de um painel de debates da 20ª Semana 

de Tecnologia Metroferroviária, organizada pela AEAMESP e que acontecerá de 9 a 12 de setembro 

de 2014 no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, paralelamente à exposição de 

produtos e serviços Metroferr 2014. 

Proposta. O painel buscará realizar o encontro entre agentes públicos e privados de financiamento e de 

representantes de empresas responsáveis por obras de infraestrutura para uma discussão sobre soluções para 

elevar o nível dos investimentos em infraestrutura. A solução dos sérios gargalos de infraestrutura no Brasil 

propiciará a melhoria do bem-estar da população através do acesso universal a serviços públicos. 

Uma infraestrutura adequada, incluindo a de mobilidade urbana, pode tanto promover oportunidades de ampliação 

dos negócios e de empregos de qualidade, quanto aumentar a produtividade da estrutura produtiva e a 

competitividade nacional.

Acesse o hotsite da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da Metroferr 2014
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Nesta semana, representada por seu presidente, AEAMESP tomará posse 

para atuar na 5ª Gestão do Conselho Nacional das Cidades 

Durante a 41ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, que se realizará de 23 a, 25 de julho 

2014, representada por seu presidente, engenheiro Emiliano Affonso, a AEAMESP tomará posse 

como entidade eleita para a 5ª Gestão do Conselho Nacional das Cidades para o triênio 

2014/2016, no segmento das Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa e Conselhos de 

Classe. Comitê Técnico. A AEAMESP atuará também no Comitê Técnico de Trânsito, Transporte 

e de Mobilidade Urbana, que é uma instância preparatória dos debates no Conselho Nacional das Cidades. 

Veja matéria sobre a programação do encontro
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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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BOLÃO AEAMESP DA COPA 2014

Na segunda-feira (28), haverá a entrega dos prêmios aos vencedores do 

Bolão AEAMESP da Copa 2014

Na próxima segunda-feira, 28 julho de 2014, durante a reunião do Conselho Deliberativo da 

AEAMESP, serão entregues os prêmios aos vencedores do Bolão AEAMESP da Copa 2014. 

Primeiro lugar. Pedro Norio Mori foi o vencedor, com 382 pontos. Ele irá receber uma TV de 40 

polegadas. Segundo colocado No segundo lugar ficou Marcelo Moita, com 381 pontos; ele receberá 

um Tablet Samsung 3D. Terceiro lugar Anselmo Temple, com 364 pontos, terminou em terceiro 

lugar e receberá um Tablet Samsung. 
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ESPORTE

Agosto trará de volta as emoções do 13º Desafio de Kart entre Amigos 

da AEAMESP

Com o mês de agosto, haverá a retomada das provas do 13º Desafio de Kart entre Amigos da 

AEAMESP, que já teve quatro etapas já realizadas. Os pilotos retornarão à pista no dia 13 de 

agosto de 2014, quarta-feira, às 21h30, no Kartódromo Granja Viana.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Depois de quatro etapas disputadas no primeiro semestres do ano, é a seguinte a classificação geral do 13º

Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP até a oitava posição: 1º) José Donizete (Zizo), 110 pontos; 2º) 

Henrique Erbolato, 85; 3º) Luciano Conceição, 83; 4º) Valter Belapetravicius, 83; 5º) Carlos Raul, 83; 6º) Leonardo 

Silva, 81 ; 7º) Marcio Cristiano 79; 8º) Sergio D´Agostinho, 53.
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FUTEBOL SOCIETY AEAMESP

Participe às terças, entre 18h e 20h20, do futebol society da AEAMESP. 

Pode ser que o novo técnico da Seleção passe por lá e descubra você.

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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EVENTO INTERNACIONAL

AEAMESP apoia institucionalmente a Greenbuilding Brasil 2014 -

Conferência Internacional e Expo.

Ao lado de mais de 40 entidades nacionais e empresas de expressão, a AEAMESP apoia 

institucionalmente a Greenbuilding Brasil 2014 - Conferência Internacional e Expo, evento 

programado para o período de e 5 a 7 de agosto de 2014 no Transamerica Expo Center, em São 

Paulo. Construção sustentável Trata-se do encontro da construção sustentável da América Latina, por meio do 

qual indústria da construção se propõe a realçar e colocar em debate o significado da consciência ambiental, a 

necessidade de políticas públicas de sustentabilidade e capacitação profissional alinhadas ao desenvolvimento 

econômico, a melhoria de qualidade de vida e a redução do uso de recursos naturais.

Veja outras informações sobre o encontro
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