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AEAMESP

AEAMESP retoma atividades após o recesso de final de ano

Após período de recesso de final de ano, a AEAMESP retomou suas atividades na segunda-feira, 4 

de janeiro de 2014.
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22ª SEMANA DE TECNOLOGIA E EXPO METROFERR 2016

A 22ª Semana de Tecnologia e EXPO METROFERR 2016 acontecerão de 

13 a 16 de setembro, no Centro de Convenções Frei Caneca

A direção da AEAMESP informou neste início de ano que a 22ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária está confirmada para o período de 13 a 16 de setembro de 2016 no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O encontro, considerado um dos mais importantes do 

Brasil e da América Latina sobre o tema acontecerá paralelamente à exposição de produtos e 

serviço METROFERR EXPO 2016. 

CONTEÚDO DA 21ª SEMANA ESTÁ DISPONÍVEL PARA O PÚBLICO 

Realizadas pela AEAMESP no período de 8 a 11 de setembro de 2015, no Centro de Convenções Frei Caneca, 

em São Paulo, a 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e a METROFERR EXPO 2015 atraíram quase dois 

mil participantes e visitantes provenientes de 72 cidades de 12 estados e atuantes em mais de duzentas empresas, 

e também convidados da Argentina, Chile, Áustria e Portugal – um grupo constituído de engenheiros, arquitetos, 

técnicos, executivos, agentes públicos, jornalistas, consultores e outros profissionais especializados. 

Acione o link ao final desta notícia e veja Anais da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária com os conteúdos 

dos painéis e sessões técnicas organizados em páginas individuais que contém documentação técnica, 

apresentação de slides, fotos e clipes disponibilizados pelos seus apresentadores. 

Acione a página com os anais da 21ª Semana, realizada em 2015
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CAU/BR

CAU/BR anuncia parcelamento das anuidades e desconto de 10% para 

profissionais e empresas que pagarem de uma vez em janeiro

Os valores de anuidade de 2016 devidas às unidades regionais do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU, em vigor desde 1 de janeiro de 2016, podem ser parcelados em até cinco vezes, 

com vencimentos mensais de 31 de janeiro até 31 de maio deste ano. Para os arquitetos e urbanistas 

ou empresas que optarem pelo pagamento em uma única vez, ainda em janeiro, haverá um desconto 

de 10 por cento.

Veja mais informações
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SISTEMA CONFEA-CREA

Portal do CREA-SP apresenta informações para recolhimento da 

anuidade 2016 com descontos

O portal do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia publica página com todas as 

informações e orientações necessárias para o recolhimento das anuidades de 2016, com direito a 

descontos e a Tabela de Serviços 2016 para impressão. Descontos Os pagamentos em cota única 

até 31 de janeiro de 2016 têm direito a desconto de 15%, e os pagamentos até 29 de fevereiro de 

2015 têm direito a desconto de 10%. 

MANUTENÇÃO PROGRAMADA 

O website do CREA-SP informa que, devido à realização de procedimentos técnicos para substituição do data 

center da entidade, contratado para aprimorar o atendimento ao público, os serviços de 'Atendimento Web' para 

solicitações de registro profissional, certidões de acervo técnico, baixa e cancelamento de ARTs estarão 

indisponíveis a partir das 18 h do dia 6 de janeiro de 2016 (quarta-feira), com retorno operação normal a partir das 

8h do dia 11 de janeiro de 2016 (segunda-feira). 

Veja a página do Portal do CREA-SP com as informações
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NA IMPRENSA

Matéria relata que profissionais do Metrô-SP participaram de seminário 

na Trensurb sobre contratação de energia elétrica

Matéria publicada pelo portal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre - Trensurb mostra que, 

em dezembro de 2015, aquela companhia federal recebe profissionais do Metrô de São Paulo para 

um seminário sobre contratação de energia elétrica. Redução de custos. A empresa gaúcha busca 

alternativas para diminuir gastos com consumo de energia de tração, que representaram 13,45% das 

despesas totais da estatal no primeiro semestre de 2015.

Veja a matéria

Início

.

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os primeiro aniversariantes de 2016

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