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Governo paulista informa que foi concluído mais um túnel na obra de 

ampliação da Linha 5-Lilás.

NA IMPRENSA - III
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Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP
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JORNAL AEAMESP

Veja a nova edição do Jornal AEAMESP, que passa a ser editado todos os 

meses

Acione o link ao final desta notícia e veja a edição de número 34, o JORNAL AEAMESP, que passa a 

ser editado todos os meses. Serão pelo menos quatro páginas por mês, com a visão da direção da 

Associação, notícias sobre o relacionamento com outras organizações do setor e entidades 

parceiras, informações sobre iniciativas e promoções técnicas e tecnológicas e sobre atividades da 

própria AEAMESP. 

CONTEÚDO DA EDIÇÃO 

Retomada do crescimento. Além de um rápido texto de apresentação do novo estilo e periodicidade, primeira 

página do JORNAL AEAMESP traz artigo do presidente da Associação, engenheiro Emiliano Affonso, em que 

chama a atenção para a importância das obras estruturantes nos períodos de crise e o valor das infraestruturas 

construídas, quando da retomada do crescimento. Outros temas. A edição retrata também a posse a nova 

diretoria da ANPTrilhos, os votos de êxito da AEAMESP à gestão Rubens Scaff no Metrus – Instituto de 

Seguridade Social, a cooperação com o Metrô-SP para difundir conhecimentos e a definição da 22ª Semana de 

Tecnologia e da EXPO METROFERR 2016 para o período dede 13 a 16 de setembro, no Centro de Convenções 

Frei Caneca, em São Paulo. Largada e campeões. Na última página, o JORNAL AEAMESP fala da largada do 15º

Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP e mostra a galeria de campeões da competição. 

Veja a nova edição do Jornal AEAMESP

Início

.

SISTEMA CONFEA-CREA

Pagamento da anuidade do CREA-SP até 29 de fevereiro tem desconto 

de 10% 

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 29 de fevereiro de 2016 têm direito a desconto de 10%. 

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

Início

.

NA IMPRENSA - I

A trajetória do engenheiro, colecionador de arte e fundador do Metrô-SP 

Marco Antônio Mastrobuono, morto em 16 de fevereiro

Na matéria intitulada Morre o colecionador Marco Antônio Mastrobuono, o jornal O Estado de S. 

Paulo relembra a trajetória desse engenheiro, que se notabilizou como colecionador das obras de 

Alfredo Volpi, foi fundador da Companhia do Metropolitano de São Paulo e atuou como administrador 

público e secretário de Planejamento de São Paulo. Ele morreu no dia 16 de fevereiro de 2016 em 

decorrência de câncer nos intestinos.

Veja a matéria

Início

.

NA IMPRENSA - II

Governo paulista informa que foi concluído mais um túnel na obra de 

ampliação da Linha 5-Lilás.

O portal do governo paulista divulgou nota com fotografias, informando que a tuneladora 

denominada Lina concluiu mais um túnel na extensão da Linha 5-Lilás. Andamento. O texto 

da notícia assinala que a obra, que estenderá a Linha 5-Lilás do Largo Treze até a Chácara 

Klabin, tem 90% dos túneis escavados.

Veja matéria e fotos no portal do governo paulista

Início

.

NA IMPRENSA - III

Reportagem do programa 'SP no Ar', da Rede Record, mostra a venda 

ilegal de bilhetes de metrô paulistano

O programa SP no Ar, da Rede Record, mostrou a reportagem intitulada Metrô-SP: Gangue dos 

bilhetes em ação mostrando aspectos da venda ilegal de bilhetes no sistema, a atuação da 

Companhia para coibir esse tipo de ação e a opinião de usuários.

Veja a reportagem

Início

.

ESPORTE

Programada para a quarta-feira, 2 de março, às 21h, a primeira prova do 

15º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP

A primeira etapa do 15º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP será realizada na quarta-feira, 

dia 2 de março de 2016, às 21h, no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, São Paulo/SP 

(Avenida Jacinto Júlio, s/n Portão 09, Telefone 11-4702-5055, www.kartodromogranjaviana.com.br). 

A informação foi prestada pelo diretor-adjunto da AEAMESP para a área esportiva Valter 

Belapetravicius. Características. Ele acrescenta que a largada acontecerá às 21h e que os 

concorrentes devem chegar ao kartódromo com pelo menos 30 minutos de antecedência. "A prova 

terá um bateria de 25 minutos, sendo cinco minutos de tomada de tempo, reconhecimento da pista e definição do 

grid de largada, 20 minutos de corrida". 

Início
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