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METRUS

Presidente da AEAMESP cumprimenta e deseja êxito a Rubens Pimentel 

Scaff Júnior, que assumiu em 18 de janeiro a presidência do Instituto 

Metrus

Em nome da direção e dos associados, o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, 

cumprimentou e expressou votos de êxito a Rubens Pimentel Scaff Júnior, que, na segunda-feira, 18 

de janeiro de 2016, tomou posse como diretor presidente do Metrus - Instituto de Seguridade Social. 

De acordo com o website da entidade, Rubens Pimentel Scaff Júnior é metroviário desde 1988 e 

esteve à frente do Conselho Deliberativo do Metrus de novembro de 2013 até dezembro de 2015. Ele 

deixou o cargo de gerente de Serviços e Recursos de Infraestrutura para assumir a presidência do Instituto. 

Participaram da solenidade de posse o presidente do Metrô-SP, Paulo Menezes Figueiredo, e os diretores Alfredo 

Falchi Neto, de Assuntos Corporativos; José Carlos Baptista do Nascimento, de Finanças, e Mario Fioratti Filho, de 

Operações. 
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SETOR METROFERROVIÁRIO

Em 1º de fevereiro, haverá a posse do novo Conselho Diretor da 

Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos 

Na segunda-feira, 1º de fevereiro de 2016, acontecerá a posse do novo Conselho Diretor da 

Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), que segue 

presidido por Joubert Fortes Flores Filho. Composição da Diretoria. A nova Diretoria da 

ANPTrilhos é composta por: Joubert Fortes Flores Filho, presidente do Conselho; João Gouveia 

Ferrão Neto, diretor executivo; Conrado Grava de Souza, diretor de Planejamento; Humberto Kasper, diretor 

Técnico; Harald Zwetkoff, diretor Institucional, e Rodrigo Otaviano Vilaça, diretor de Novos Mercados. 
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CAU/BR

CAU/BR propicia 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 outras 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%. 

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

Ao completar 40 anos de atividades, Central de Informações do Metrô 

contabiliza o atendimento de mais de seis milhões de ligações 

Matéria publicada pelo portal da Companhia do Metropolitano informa que a Central de 

Informações do Metrô (CIN) completará na próxima segunda-feira, 25 de janeiro de 2016, 

quarenta anos de atividades, tendo recebido nesse período mais de 6 milhões de chamadas 

telefônicas dos usuários. Em 2015, mais de 120 mil ligações. A matéria ressalta que ao longo de 2015 foram 

120.261 ligações, o que totaliza 329 informações prestadas por dia. O serviço é gratuito e 12 profissionais, 

distribuídos em turnos, atendem as chamadas. 

Veja a matéria publicada no portal da Companhia do Metropolitano
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes de janeiro

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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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

VDI-Brasil apresenta os primeiros eventos programados para 2016

Organização parceira da AEAMESP, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) 

anuncia em seu portal eventos para o 2016. São estes: Sucesso em Processos Seletivos (Gratuito 

para Associados Premium VDI), programado para o dia 2 de março de 2016; Falar em Público para 

Engenheiros, programado para 5 de abril de 2016, e Gerenciamento do Tempo para Engenheiros, 

programado para 18 de agosto de 2016. 

Veja a página de eventos no portal da VDI Brasil
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