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FINAL DE ANO

A partir de 22 de dezembro, a AEAMESP estará em recesso. As atividades 

serão retomadas em 5 de janeiro

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

A 21ª Semana de Tecnologia e Metroferr serão realizadas de 8 a 11 de 

setembro de 2015 no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo 

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de dezembro

.

FINAL DE ANO

A partir de 22 de dezembro, a AEAMESP estará em recesso. As 

atividades serão retomadas em 5 de janeiro

No período de 22 de dezembro de 2014 a 5 de janeiro de 2015, a AEAMESP estará em recesso de 

final de ano. As atividades serão retomadas na segunda-feira, 5 de janeiro de 2014.

Início

.

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

A 21ª Semana de Tecnologia e Metroferr serão realizadas de 8 a 11 de 

setembro de 2015 no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo 

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP) considerada uma das pioneiras a 

chamar a atenção para o problema da falta da mobilidade urbana e seus reflexos na economia 

brasileira, já definiu a data da realização da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e Metroferr 

2015. Os eventos estão programados para o período de 8 a 11 de setembro de 2015, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, na capital paulista. 

Desde 1995, quando foi realizada a21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, a AEAMESP tem defendido o 

contínuo desenvolvimento da tecnologia metroferroviária e investimentos permanentes em redes estruturadoras de 

transporte público, em especial os sistemas sobre trilhos, que são estratégicos para todo o País, por reduzirem os 

custos e aumentarem a competitividade dos principais centros urbanos, dinamizando a economia como um todo. 

A exemplo das edições anteriores, a 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária terá em sua programação 

palestras e trabalhos técnicos que mostram a força do setor e a vontade que existe de trabalhar na busca de 

soluções para o aumento da mobilidade urbana nas metrópoles. 

Metroferr 2015. Paralelamente ao congresso, será realizada uma das principais mostras metroferroviária da 

América Latina: a Metroferr 2015 – Exposição de Produtos e Serviços Metroferroviários,. Tradicionalmente, a 

Metroferr reúne as empresas mais representativas do setor para uma exposição do que há de mais moderno na 

área de transporte público, visando desenvolver integração e sinergia entre fornecedores, operadores e técnicos 

do setor metroferroviário.
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de dezembro

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em dezembro. 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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