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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Em março, presidente da AEAMESP participará da 44ª Reunião do Conselho 

das Cidades, a primeira a ser presidida pelo ministro Kassab

MDT

AEAMESP participará da reunião do Secretariado do MDT, programada para o 

dia 5 março, em São Paulo.

SISTEMA CONFEA-CREA

Terão 10% de desconto os profissionais que pagarem a anuidade do CREA-SP 

até o 28 de fevereiro.

ESPORTE

Primeira prova do 14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está 

programada para 11 de março, às 22h30 horas

TECNOLOGIA

Curso gratuito focalizará monitoramento por vídeo IP; ‘analytics’ e inteligência 

em sistemas de segurança eletrônica e infraestruturas para vídeo vigilância

NA IMPRENSA

Jornal indica cinco viagens de trem em diferentes países

NA INTERNET

Portal AchiDaily aponta vinte estações de metrô surpreendentes
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES 

Em março, presidente da AEAMESP participará da 44ª Reunião do 

Conselho das Cidades, a primeira a ser presidida pelo ministro Kassab

Entre os dias 11 a 13 de março de 2015, no Ministério das Cidades, em Brasília, o presidente da 

AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, participará da 44ª Reunião do Conselho Nacional das 

Cidades, incluindo a reunião do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. 

Será a primeira reunião sob a presidência do recém-empossado ministro das Cidades, Gilberto Kassab. 

PRIMEIRO DIA 

No primeiro dia, após a sessão de abertura, haverá a composição da Comissão Coordenadora dos trabalhos, a 

aprovação da pauta, exame da ata da 43ª Reunião, acontecida em dezembro de 2014, e informe sobre resoluções 

aprovadas pelo Plenário. Tema de conjuntura. Para a tradicional sessão dedicada a temas de conjuntura está 

Programada exposição do ministro Kassab sob o tema Integração da política urbana de forma sistêmica com 

recursos perenes e gestão democrática . Tarde e noite. No período vespertino haverá informes sobre o 2º Foro 

Latinoamericano y del Caribe de Vivienda Adecuada (atividade preparatória Habitat III), sobre o Estatuto da 

Metrópole (15 minutos) e informes gerais. Haverá ainda o debate Crise hídrica e energética – uma questão 

ambiental No início da noite acontecerá a Reunião dos Segmentos. 

REUNIÃO DOS COMITÊS 

Acontecerão ao longo do segundo dia as reuniões dos Comitês Técnicos, incluindo o Comitê Técnico de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade Urbana. Nesse Comitê, Emiliano Affonso coordena o Sub Grupo de trabalho que tem 

como objetivo discutir o papel da União no sistema metroferroviário brasileiro, observando a política Nacional de 

Mobilidade Urbana e analisando a lei de descentralização do sistema metroferroviário e sua validade no contexto 

atual. Para o início da noite está programada a Reunião de Sistematização.

SESSÕES FINAIS 

No terceiro e último dia da 44ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, 13 de março, acontecerão os relatos 

dos Comitês – Comitê Técnico de Habitação, Comitê Técnico de Saneamento Ambiental, Comitê Técnico de 

Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Comitê Técnico de Planejamento e Gestão do Solo Urbano e votação 

das propostas de resolução.
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MDT

AEAMESP participará da reunião do Secretariado do MDT, programada 

para o dia 5 março, em São Paulo.

Está programada para o dia 5 de março de 2015, em São Paulo, a próxima reunião do 

Secretariado do MDT. A AEAMESP estará representada no encontro por seu presidente, 

engenheiro Emiliano Affonso. Pauta. A Coordenação Nacional do MDT informa que a pauta da 

reunião inclui o exame do balanço financeiro e avaliação da atuação política do MDT em 2014, 

exame do orçamento financeiro para 2015 e planejamento da atuação do MDT neste ano. Mensagem. "O ano de 

2015 trará diversos desafios na área da mobilidade urbana para os quais o MDT deverá estar atento e preparado", 

assinala mensagem enviada pela Coordenação a todos os membros do Secretariado do MDT.
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SISTEMA CONFEA-CREA

Terão 10% de desconto os profissionais que pagarem a anuidade do 

CREA-SP até o 28 de fevereiro.

O website do CREA-SP disponibiliza todas as informações necessárias para o recolhimento da 

anuidade de 2015, com direito a descontos. 

O valor base da anuidade de 2015 é de R$ 439,96. Em fevereiro, desconto de 10%. O profissional 

pode agora optar por pagar em cota única até 28 de fevereiro de 2015, com 10% de desconto, 

passando o valor a ser de R$ 395,96. Em março, desconto de 5%. Poderá ainda pagar em cota única até o dia 

31 de março, com 5% de desconto, ficando o valor a ser pago em R$ 417,96. 

DESCONTOS DE 90% 

Estão previstos descontos de 90% em três situações. Recém-formados. Para profissionais recém-formados, que 

requererem o registro em até 180 dias após a colação de grau. Idade e tempo de registro. Para profissionais do 

sexo masculino que, em 31/12/2014, contarem com mais de 65 anos de idade ou 35 anos completos de registro; e 

do sexo feminino que contarem com mais de 60 anos de idade ou 30 anos completos de registro. . Incapacitados.

Para profissionais portadores de doenças graves incapacitados para o exercício profissional, mediante laudo 

médico atualizado e solicitado dentro do exercício vigente. 

DESCONTOS DE 50% 

Será concedido desconto de 50% para os profissionais que comprovarem a quitação da anuidade de sua empresa 

individual, desde que o desconto seja solicitado dentro do exercício vigente. 

IMPRESSÃO DO BOLETO 

O boleto da anuidade já pode ser impresso no site do CREA-SP e poderá ser pago em toda rede bancária até a 

data do vencimento ou no primeiro dia útil seguinte, caso o vencimento caia em feriado ou final de semana.

Acione o link
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ESPORTE

Primeira prova do 14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP está 

programada para 11 de março, às 22h30 horas

A primeira etapa do 14º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP acontecerá na quarta-feira, 11 

de março de 2014, a partir das 22h30, no Kartódromo Internacional Granja Viana, localizado na 

Rua Doutor Tomas Sepe, 433, em Cotia-SP. Contatos com o diretor adjunto para participação.

Os telefones para contato com o diretor adjunto Valter Belapetravicius são: (11)5084-6291 ou (11)

98266-1541 (celular). 

AS OUTRAS PROVAS DE 2015

As demais provas obedecerão ao seguinte calendário: 2ª Etapa – 8 de abril de 2015, 22h30; 3ª Etapa – 6 de maio 

de 2015, às 22h; 4ª Etapa – 17 de junho de 2015, às 22h; 5ª Etapa – 19 de agosto de 2015, 22h; 6ª Etapa – 16 de 

setembro de 2015, 22h; 7ª Etapa – 21 de outubro de 2015, 22h30, e 8ª Etapa – 11 de novembro de 2015, 22h30.
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TECNOLOGIA

Curso gratuito focalizará monitoramento por vídeo IP; ‘analytics’ e 

inteligência em sistemas de segurança eletrônica e infraestruturas para 

vídeo vigilância

Entidade que representa mais de 500 fabricantes, comerciantes e integradores nos Estados Unidos, 

América Latina, Ásia e Canadá e líderes inovadores do setor a Security Industry Association (SIA) ou 

Associação das Indústrias de Segurança, por intermédio de seu programa no Brasil – SIA Brasil –

promoverá de 10 a 12 de março de 2015, no Expo Center Norte, em São Paulo, o Congresso SIA 

Brasil, que, acontecerá durante a feira de produtos e serviços ISC Brasil. Novo formato. O 

Congresso SAI Brasil substitui a tradicional Conferência ISC, e oferecerá um programa diário de educação. 

Gratuito. Os organizadores informam que o encontro é patrocinado pelo setor e, por isso, o Congresso SAI Brasil

é gratuito para os participantes. “Todas as sessões são 100% não comerciais e de enorme importância educativa”, 

diz o comunicado oficial. 

TEMAS 

O Congresso SAI Brasil desenvolverá um tema diferente a cada dia durante três dias, sempre na faixa de 14 horas 

a 18 horas. As sessões apresentarão diferentes estudos de caso e um painel final de discussão com oportunidade 

para que o público faça perguntas diretamente aos palestrantes. Temas. Os temas são os seguintes: 10 de março 

– Mobilidade e Monitoramento por Vídeo IP; 11 de março – Analytics e Inteligência em Sistemas de Segurança 

Eletrônica; 12 de março – Infraestruturas para Vídeo Vigilância.

Acesse o website do evento para outras informações e inscrições gratuitas
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NA IMPRENSA

Jornal indica cinco viagens de trem em diferentes países

O jornal Folha de S. Paulo publicou no dia 9 de fevereiro de 2015 a matéria Conheça cinco viagens 

para fazer de trem pelo mundo Acompanhe abaixo o texto: 

Quem ama viajar sabe que o trem pode ser apenas o meio de transporte de um destino ao outro ou a 

própria viagem. E são vários os percursos, em todos os continentes, que permitem ao turista apreciar 

o destino escolhido sem sair de um vagão. 

1. Moscou - Vladivostok (Ásia) O mais famoso desses trajetos é da Transiberiana, na Rússia. Da estação 

Yaroslavky, em Moscou, até Vladivostok, próximo da China e da Coreia do Norte, são quase 10 mil quilômetros em 

uma estrada de ferro. A viagem de trem mais famosa do mundo, atravessa, por sete dias, parte da Europa oriental 

e do continente asiático. Construído em 1916 pelos czares russos, o trajeto é ideal para quem quer conhecer 

diversas culturas, paisagens e regiões, em seis fusos horários diferentes. 

2. Quito - costa de Durán (América Latina) Na América Latina pode-se encontrar uma viagem de trem imperdível 

para quem quer mergulhar no universo mágico dos incas. O trem "Crucero", no Equador, sobe 41 quilômetros na 

ingrime montanha Nariz del Diablo, da capital Quito até a costa de Durán. A viagem dura quatro dias e passa por 

14 vulcões andinos. 

3. Edimburgo - montanhas de Highland (Europa) A Escócia também entra na lista com o luxuoso trem Royal 

Scotsman, que parte de Edimburgo e vai até as montanhas de Highland, atravessando paisagens de tirar o fôlego. 

Nos vagões, os funcionários entretêm os viajantes com histórias de cavaleiros e de antigas lendas. O passeio tem 

algumas paradas programadas, como visitas a castelos e muralhas, ao famoso Lago Ness e às melhores 

destilarias de whisky. 

4. Trens Shinkansen no Japão (Ásia). As linhas de trens Shinkansen, no Japão, também são uma ótima opção 

para quem quer velocidade. Elas ligam várias cidades japonesas com velocidades superiores a 300 km/h. O país 

também contará com um trem (em construção) que ligará Osaka a Tóquio e deverá atingir o recorde mundial de 

581 km/h graças à tecnologia de levitação magnética. 

5. Cairo - Cidade do Cabo (África) Já para quem procura luxo, conforto e paisagens exóticas, o Rovo Rail, na 

África, é ideal. O refinado e elegante trem, chamado também de "Pride of Africa", é o mais caro do mundo. Com 

um serviço espetacular e uma cozinha de alta qualidade, a viagem vai do Cairo, no Egito, até a Cidade do Cabo, 

na África do Sul, passando pelas Cataratas Vitória e pelo deserto de Namíbia. O passeio também conta com tours 

guiados e safáris em todas as paradas.
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NA INTERNET

Portal AchiDaily aponta vinte estações de metrô surpreendentes

O portal AchiDaily aponta vinte estações de metrô surpreendentes. De acordo com o portal, há em 

diferentes pontos do mundo, estações de metrô que, com suas esculturas, iluminação e murais 

lembram mais museus que infraestruturas de transporte. A publicação compilou 20 dessas estações 

a partir de listas feitas pela BBC, Lonely Planet e WebUrbanist. 

Acione este link e veja as vinte estações surpreendentes
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