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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 

Documento explica as oportunidades comerciais da 21ª Semana de Tecnologia 
Metroferroviária e da METROFERR EXPO 2015

SISTEMA CONFEA-CREA

Portal do CREA-SP disponibiliza manuais sobre preenchimento da nova ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica)

ALAMYS

20ª Reunião dos Comitês Técnicos da Alamys tem apresentações de 
companhias brasileiras: Metrô-SP, CPTM, Metrô Rio e Supervia.

TECNOLOGIAS

Na AEAMESP, mais de 50 profissionais participaram do ‘Workshop Huawei –
Soluções Metroferroviárias’ sobre tecnologias da empresa para o setor

4º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP

Vem aí o 4º Festival de Tênis da AEAMESP. Os interessados já podem fazer a 
pré-inscrição

11º DESAFIO DE BOLICHE DA AEAMESP

No dia 27 de agosto de 2015, será realizado o 11º Desafio de Boliche da 
AEAMESP. Pré-inscrições estão abertas.

NA IMPRENSA - I

Diário de Pernambuco revela que Brasil tem mais de 30 trens turísticos com 3 
milhões de passageiros por ano

NA IMPRENSA - II

No Portal G1, matéria sobre trem neozelandês que passa por viadutos de 100 
anos e lindas paisagens
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015 

Documento explica as oportunidades comerciais da 21ª Semana de 

Tecnologia Metroferroviária e da METROFERR EXPO 2015

Está disponível do website da AEAMESP o folder comercial da 21ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária e da METROFERR EXPO 2015. A peça. A peça apresenta a AEAMESP, os 

objetivos e o tema central do encontro– Avanço das redes: Necessidade urgente –, descreve as 

propostas comerciais para a METROFERR EXPO 2015, e destaca que as empresas interessadas 

poderão solicitar uma proposta customizada, de acordo com sua estratégia de participação. 

Comercialização. A comercialização está a cargo da Cerne Eventos, telefone (11) 3812-4845 –

www.cerneeventos.com.br; com coordenação de Cecilia Gregorio, Cecilia.cerne@uol.com.br.

Conheça o folder comercial
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SISTEMA CONFEA-CREA

Portal do CREA-SP disponibiliza manuais sobre preenchimento da nova 

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

Com o objetivo de orientar os profissionais quanto ao preenchimento da nova ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), disponível no Sistema CREANET, o Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) disponibiliza em seu portal três manuais, cada um deles 

referente a um tipo de ART a ser trabalhada. 

Os manuais são os seguintes: Manual de Preenchimento de ART - Múltipla; Manual de Preenchimento de ART -

Desempenho de Cargo ou Função e Manual de Preenchimento de ART - Obra ou Serviço. Acesse a página do 

Portal do CREA-SP com os manuais por meio de link ao final desta matéria. 

PREENCHER O CAMPO 31 DA ART COM CÓDIGO 930, DA AEAMESP 

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.

Acesse os manuais
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ALAMYS

20ª Reunião dos Comitês Técnicos da Alamys tem apresentações de 

companhias brasileiras: Metrô-SP, CPTM, Metrô Rio e Supervia.

De 5 a 8 de julho de 2015, em Medellín, Colômbia, a Associação Latino-Americana de Metrôs e 

Subterrâneos (Alamys) está realizando a sua 20ª Reunião dos Comitês Técnicos, que tem como 

tema geral Financiamento e gestão de megaprojetos de metrô. Programa inclui sistemas 

brasileiros. O programa da 20ª Reunião dos Comitês Técnicos da Alamys inclui apresentações e 

participações de representantes de operadoras metroferroviárias brasileiras: Metrô-SP, CPTM, 

Metrô Rio e Supervia.

Veja outras informações sobre o encontro
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TECNOLOGIAS

Na AEAMESP, mais de 50 profissionais participaram do ‘Workshop 

Huawei – Soluções Metroferroviárias’ sobre tecnologias da empresa 

para o setor

Mais de 50 profissionais de São Paulo (incluindo especialistas do Metrô-SP e CPTM), Ceará, 

Paraná e Rio de Janeiro participaram no dia 1º de Julho de 2015 na sede AEAMESP, do Workshop 

Huawei – Soluções Metroferroviárias a respeito das mais modernas tecnologias para o setor de 

transporte metroferroviário. Informações sobre tecnologia. Seguindo a programação anunciada 

pelos organizadores, foi efetivamente um evento dinâmico, com informações sobre as tecnologias 

da Huawei para o setor, cases de soluções aplicadas ao redor do mundo, ‘demos’ de produtos ao 

vivo e a presença de profissionais especializados para esclarecimento de dúvidas. Celulares sorteados . Ao final 

do evento foram sorteados dois de celulares Huawei Ascend P7. Foi também um coquetel para os participantes.
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4º FESTIVAL DE TÊNIS AEAMESP

Vem aí o 4º Festival de Tênis da AEAMESP. Os interessados já podem 

fazer a pré-inscrição

O vice-presidente de Assuntos Associativos da AEAMESP, engenheiro Carlos Augusto Rossi, 

anunciou para os meses de setembro, outubro e novembro de 2015 a realização 4º Festival de 

Tênis da AEAMESP Nas quadras do Metrô Club. "As partidas serão disputadas em período 

noturno, na quadra de tênis do Metrô Clube do Jabaquara", disse Rossi, acrescentando que, em 

breve, serão divulgadas informações mais detalhadas sobre a competição. Pré-inscrição. O 

vice-presidente recomendou a todos os interessados que façam a pré-inscrição para o torneio 

por meio do telefone celular (11) 9-7100-2496.

Início
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11º DESAFIO DE BOLICHE DA AEAMESP

No dia 27 de agosto de 2015, será realizado o 11º Desafio de Boliche da 

AEAMESP. Pré-inscrições estão abertas.

Está programada para o dia 27 de agosto de 2015 a realização do 11º Desafio de Boliche da 

AEAMESP. Informações mais detalhadas serão divulgadas em breve. Pré-inscrição. Os 

interessados poderão providenciar a pré-inscrição procurando o vice-presidente de Assuntos 

Associativos, engenheiro Carlos Rossi, pelo telefone celular (11) 9-7100-2496.
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NA IMPRENSA - I

Diário de Pernambuco revela que Brasil tem mais de 30 trens turísticos 

com 3 milhões de passageiros por ano

O Diário de Pernambuco publicou no final de junho a matéria intitulada Brasil tem mais de 30 

trens turísticos que passeiam entre história, cultura e natureza. Entre outras informações, o texto 

destaca que o conjunto dos trens turísticos brasileiros transporta hoje 3 milhões de passageiros 

por ano, mas tem capacidade para transportar 10 milhões de passageiros anualmente.

Veja a íntegra da matéria no portal do Diário de Pernambuco
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NA IMPRENSA - II

No Portal G1, matéria sobre trem neozelandês que passa por viadutos 

de 100 anos e lindas paisagens

O portal de notícias G1, na seção Turismo e Viagem trouxe no final de junho a matéria Viagem de 

trem passa por viadutos de 100 anos e cânion em torno de rio. O texto se refere a passeio na Nova 

Zelândia cujo roteiro se inicia em estação considerada uma das mais bonitas do mundo e inclui 

paisagens só acessíveis por trem 

Veja a matéria no portal G1
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