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ENCONTRO COM A AEAMESP

Evento na sede da AEAMESP reúne mais de 60 participantes para 

discutir produção de projetos e arquitetura metroviária

Com casa cheia, debate na noite do dia 18 e março de 2015 foi um grande sucesso. Mais de 60 

arquitetos, engenheiros, estudantes e outros interessados assistiram à palestra do professor da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP), professor doutor 

Alexandre Delijaicov. Ele discorreu sobre sua experiência profissional como arquiteto na Prefeitura 

de São Paulo, apresentando seus pontos de vista a respeito da necessidade de os órgãos e 

empresas públicas manterem equipes técnicas qualificadas e numericamente bem dimensionadas para conduzir 

os projetos de seus empreendimentos, especialmente aqueles de grande complexidade, como é o caso das linhas 

de metrô. 

Ao relatar sua experiência como professor universitário, Alexandre Delijaicov ressaltou a importância de se 

oferecer aos jovens uma formação calcada na ética e no compromisso com o bem estar social. Referindo-se às 

ferrovias e hidrovias, disse acreditar que não há no Brasil uma cultura ferroviária ou hidroviária que desperte desde 

cedo a paixão das crianças sobre esses modais, ao contrário do que se vê em tantos outros países; acrescentou 

que os profissionais do setor deveriam buscar maneiras de oferecer às crianças em idade escolar uma 

oportunidade de conhecerem desde cedo esses sistemas e de aprenderem a gostar e defendê-los. 

Exposição de projetos. A palestra foi seguida de um breve debate sobre a organização de uma exposição de 

projetos de arquitetura metroviária, patrocinada pelo Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo (SASP). 

Para formar a comissão organizadora da exposição, foi aberta uma lista de interessados em participar a qual, 

imediatamente, obteve mais de dez adesões. A lista segue aberta; para aderir, basta entrar em contato com a 

AEAMESP pelo e-mail eventos@aeamesp.org.br, informando sua disposição em participar da primeira reunião da 

comissão, a ser convocada em breve. 

Participação. O encontro contou com a presença do presidente do SASP, arquiteto Maurílio Chiaretti, junto com 

diretores do sindicato. Pelo SASP, também fez uso da palavra o arquiteto Victor Chinaglia, idealizador da 

exposição. O perfil dos participantes foi bastante variado, reunindo arquitetos e engenheiros do Metrô-SP, 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São 

Paulo (STM), Metrô Rio, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), Prefeitura Municipal de São 

Paulo e profissionais de empresas privadas de projeto e de obras. Também estiveram presentes representantes da 

Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo (ARFOC), que já se ofereceu 

para ser parceira na exposição. 

Um momento significativo do evento foi a oportunidade de confraternização. Um buffet de pizzas e bebidas 

oferecido pela AEAMESP garantiu que todos fossem bem vindos a mais este Encontro com a AEAMESP. 

A AEAMESP e os mais jovens. O presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso falou sobre o encontro: 

"Temos muitos profissionais jovens, trabalhando no setor há dez anos ou menos e que ainda não conhecem a 

AEAMESP. Queremos que os Encontros coma AEAMESP sejam uma oportunidade de mostrar a eles um pouco 

da associação e de convencê-los a se tornarem associados. É muito importante que essa nova força se junte ao 

pessoal mais antigo para carregar com mais disposição ainda as bandeiras de defesa do transporte sobre trilhos, 

de defesa dos profissionais e de defesa do transporte público de qualidade. A AEAMESP carrega essas bandeiras 

há 25 anos e esperamos que possa empunhá-las com o mesmo vigor nos próximos 25 anos e adiante".

Veja álbum de fotos do evento
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CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES - SETOR METROFERROVIÁRIO

Presidente da AEAMESP coordenará no Rio de Janeiro nova reunião de 

grupo de trabalho sobre papel da União no sistema metroferroviário

Em abril, o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, coordenará no Rio de Janeiro 

nova reunião de grupo de trabalho estruturado no âmbito do Comitê Técnico de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade Urbana, do Conselho Nacional das Cidades, para discutir o papel da 

União no sistema metroferroviário do País, considerando a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a lei de 

descentralização do sistema metroferroviário e sua validade no contexto atual. “Deveríamos ter realizado uma 

reunião do Sub Grupo em janeiro último, mas não foi possível; essa reunião foi transferida para abril e acontecerá 

na sede da CBTU, no Rio de Janeiro. Participarão do encontro os presidentes da CBTU e da Trensurb", informou o 

presidente da AEAMESP.

Início

.

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

Oportunidades de patrocínio e de participação de empresas na 21ª

Semana de Tecnologia Metroferroviária e na METROFERR EXPO 2015

Para conhecer as oportunidades de patrocínio e de participação de empresas na 21ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária METROFERR EXPO2015, basta entrar em contato com Cerne Eventos 

pelo telefone (11) 3812-4845 ou pelo endereço eletrônico cecilia.gregorio@cerneeventos.com.br. 

Principal congresso tecnológico brasileiro do setor metroferroviário, a 21ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária será realizada no período de 8 a 11 de setembro de 2015 no Centro de Convenções Rebouças, 

em São Paulo, de forma integrada ao METROFERR EXPO 2015. Eixo estruturador. O eixo estruturador da grade 

de programação do encontro será o tema Avanço das Redes: Necessidade Urgente.

Veja outras informações
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SISTEMA CONFEA-CREA - I

Terão direito a 5% de desconto os profissionais que pagarem a 

anuidade do CREA-SP até o 31 de março

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. O profissional pode agora optar por 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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SISTEMA CONFEA-CREA - II

Kurimori é confirmado pela Justiça como presidente do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo 

O engenheiro Francisco Kurimori está confirmado pela Justiça como presidente do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP). É o seu segundo mandato à frente 

da entidade. A notícia está publicada no portal do CREA-SP.

Veja a notícia no portal do CREA-SP
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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 os aniversariantes deste mês
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FUTEBOL SOCIETY AEAMESP

Em quadra reformada, as atividades do Futebol Society AEAMESP. 

Permita que o mundo conheça o seu talento: participe!

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

quadra recentemente reformada, 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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NA IMPRENSA

Metrô Click mostra a coleção de relógios cuco do engenheiro Renato 

Giannella, associado da AEAMESP

O Metrô Click, órgão de comunicação corporativa do Metrô-SP, trouxe no dia 17 de março de 2015 

matéria sobre o associado da AEAMESP, engenheiro Renato Giannella, intitulada Mais que relógios, 

uma coleção de arte A coleção a que a matéria faz referência é composta de 18 exemplares de 

relógios cuco. Acione o link abaixo para ver uma chamada da matéria. 

Veja a matéria
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