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Dia de condecorações e posse nos 
Conselhos marcam evento na Aenfer

Associados, convidados e perso-
nalidades importantes do âmbito 
ferroviário estiveram no dia 28 de 
setembro no Auditório da Aenfer para 
acompanhar a cerimônia de entrega 
da Condecoração Engenheiro Paulo 
de Frontin, homenagem que destaca 
aqueles que contribuem ou contribu-
íram para o crescimento da ferrovia 
brasileira, posse de 1/3 dos novos 
conselheiros, triênio 2017/2020, lan-
çamento da medalha comemorativa 
dos 25 anos da Aenfer e a inaugu-
ração do retrato do ex-presidente, 
engenheiro Luiz Euler Carvalho de 
Mello na galeria de fotos dos ex-pre-
sidentes da entidade. Páginas 4 e 5

Aenfer promove coquetel em 
celebração aos aniversariantes

80 anos da AECB
e 25 anos da Aenfer

O encontro aconteceu no Espaço Cultural Carlos Lange de 
Lima e reuniu associados e amigos. Página 2

Entidade homenageia ex-presidentes e lança selo e 
postal. Página 5
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A Aenfer recebeu no dia 28 de junho associados e amigos para um 
coquetel comemorativo em homenagem aos associados nascidos 
nos meses de maio e junho.

A data, bastante propícia, pedia um tema junino e assim foi feito, 
em clima de festejos de São João e São Pedro, com as tradicionais 
comidas típicas, além de um delicioso coquetel oferecido aos 
participantes que comemoraram com os aniversariantes num 
ambiente de muita alegria e descontração.

Os associados Pedro Marques, João Luiz Dias, Stella Le 
Coq, “Nazinha”,Elpídio Menezes, Ana Gomes, José Antônio e 
o vice-presidente da Aenfer Alexandre Almeida participaram da 
comemoração e receberam o abraço dos amigos que prestigiaram 
o momento festivo.

Aenfer promove coquetel para 
os aniversariantes

A MP 752 de 25/11/2016 
em menos de 7 meses 
foi convertida na Lei nº 
13.448, de 2017,  alte-

rando as normas vigentes sobre 
concessões ferroviárias, rodoviárias 
e aeroportuárias,   e que de certa 
forma premia empresas que des-
cumpriram obrigações contratuais 
após 20 anos de exploração das 
malhas oriundas da RFFSA. 

Aqui no Rio de Janeiro conhe-
cemos bem a situação da malha, 
que foi deixada no abandono em sua 
quase totalidade pelas operadoras 
MRS e notadamente FCA. Por todo 
o Brasil são conhecidos os descasos 
com os trechos concedidos, imóveis, 
material rodante e outras instalações 
arrendadas, que seriam explorados 
por até 30 anos, sendo que da malha 
total de 28 mil km, menos de 12 mil 
estão em efetiva operação.

O Estado do Rio de Janeiro foi 
o que mais sofreu com a desestati-
zação da RFFSA, quer pela redução 
drástica da malha, quer pela dizima-
ção do seu pessoal especializado, 
já que aqui se localizava o coração 
técnico gerencial da empresa, sem 

A Nova Lei de Concessões e o 
Estado do Rio de Janeiro

que a nossa classe política, salvo 
pouquíssimas e honrosas exceções, 
nada fizesse em defesa desse impor-
tante segmento de transporte.

Agora nos encontramos em 
fase de compensação das “perdas 
havidas nas malhas” e novamente, 
vem o Rio de Janeiro perdendo, já 
que, apesar de ter sua malha redu-
zida pelas operadoras, as compen-
sações por estas propostas estão 
sendo feitas em investimentos em 
outros estados. 

Perguntamos: onde estão 
os nossos dirigentes políticos 
neste momento tão importante? 
Vão deixar, uma vez mais, o 
nosso estado ser espoliado, 
perdendo uma chance de ouro de 
melhorar a sua malha ferroviária? 
A alternativa da construção da 
Ferrovia Translitorânea EF - 118, 
nos termos propostos pela Secre-
taria Estadual de Transportes nos 
parece a forma mais inteligente 
de aplicação dessas compensa-
ções, mas para viabilizá-la é ne-
cessário o engajamento de todas 
as forças ainda vivas no estado e 
não de uns poucos abnegados.

À mesa, Marcelo Pires, Alexandre Almeida, Roosevelt Lima, Paulo Athayde e Antônio M. Braga
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Palavra da Diretoria

 Participou efetivamente das ações 
que culminaram com a promulgação da lei 
10.478/2002, de 28 de junho de 2002, que 
estendeu a complementação aos ferroviá-
rios admitidos até 21 de maio de 1991.
 Foi uma das instituições que atuou 
ativamente da derrubada da MP 245 e 246 
que extinguiam a RFFSA.
 Os Grupos de Trabalho elaboram 
estudos para apresentação de sugestões 
em assuntos de importância para a defesa 
dos ferroviários e do desenvolvimento da 
ferrovia. São eles: Expansão Ferroviária, 
REFER, Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT)/Complementação/Extinta RFFSA, 
CENTRAL e CBTU.
 Atuação junto a Federações, Sindica-
tos e outras Associações de Classe a fim 
de atuar em conjunto nas negociações 
dos Acordos Coletivos de Trabalho, bus-
cando índices mais justos, dentre outras 
reivindicações. 
 Participação nas elaborações das Re-
presentações relativas ao Salário Mínimo 
Profissional, Adequação da Tabela Salarial, 
Reintegração do Pessoal da Flumitrens/
Central à CBTU, Transferência do Pessoal 
para o DNIT, promovidas pela FAEF junto 
ao Ministério Público do Trabalho.
 Acompanhamento da situação das 
dívidas da União com a extinta RFFSA e 
CBTU e atuação participativa com vistas ao 
pagamento urgente das mesmas.
 Atuação em Frentes Parlamentares 
visando a defesa do Sistema Ferroviário.
 Lançamento de livros técnicos e his-
tóricos com temas ferroviários.

Veja o que a AENFER vem realizando em prol do ferroviário
 Apresentação de propostas para rea-
tivação de trens de passageiros regionais 
e turísticos, históricos e culturais. 
 Providências específicas relativas 
à conservação do monumento ferrovi-
ário da Estação Ferroviária de Barão 
de Mauá.
 Palestras técnicas, de alto nível, tra-
zendo novos conhecimentos sobre técni-
cas modernas de engenharia ferroviária.
 Contratos com operadoras de saúde, 
planos odontológicos, que visam atender 
as necessidades de saúde dos associa-
dos e seus dependentes, bem como con-
vênios com Universidades e outros, com 
descontos especiais para os associados. 
 Promovemos campeonato de sinuca.
 Excursões de baixo custo para o lazer 
da família ferroviária e amigos.
 Comemoração dos aniversariantes ob-
jetivando o congraçamento dos ferroviários.
 Eventos, tais como: "Um Dia na 
AENFER" e datas importantes para os 
ferroviários.
 Coordenação das Ações do Movimento 
de Preservação da Memória Ferroviária.
 Orientação jurídica nas áreas trabalhista, 
defesa do consumidor, cível e previdenciária 
estão à disposição da Entidade e de seus 
associados.
 Celebração de Convênio com a Mútua - 
Caixa de Assistência dos Profissionais dos 
CREAS do qual nossos associados efetivos 
podem usufruir de vários benefícios tornan-
do-se associados da mesma.
 Temos representação no CREA-RJ.

Professora da Universidade Rural do Rio de 
Janeiro e tetraneta do visconde de Mauá, 
Lilian Paes de Carvalho Ramos esteve na 
manhã do dia 26 de julho na Aenfer para 
divulgar sua nova obra: Mauá, muito além 
da família.

O livro identifica os mais de 30 
megaempreendimentos do Visconde de 
Mauá nos cinco continentes do planeta. 
Tudo isto sem superfaturamento, nem 
propina. Mauá nasceu em 1813 e morreu 
em 1889, aos 75 anos, 20 dias antes da 
proclamação da República. Antes de ir à 
falência, pagou a todos os seus credores. É 
famosa e antológica, na literatura dos grandes 
negócios, a sua “Exposição aos Credores”.

Mauá foi responsável pela primeira 
ferrovia do Brasil e o primeiro cabo 
telegráfico submarino entre o Brasil e a 
Europa. A obra também conta da vida 
familiar e social de Irineu Evangelista 
de Souza, em questões de política, 
relacionamentos e lugares onde morou.

O também tetraneto de Mauá, chanceler 
da Sociedade Memorial Visconde de Mauá 
Eduardo André Chaves Nedehf, Marquês de 
Viana, primo da autora, prestigiou o evento.

Lançamento de livro 
da tetraneta de Mauá

Tetraneta de Mauá em manhã de autógrafos na Aenfer
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O  m e s t r e  d e 
Cer imôn ia ,  engenhe i ro 
Antônio Gonçalves, deu 
continuidade à solenidade 
para a realização da posse 
de  1 /3  dos  Conse lhos 
D e l i b e r a t i v o  e  F i s c a l . 
C o m p õ e m  o  C o n s e l h o 
De l ibe ra t i vo ,  ca tegor ia 
Efe t ivo  os  engenhei ros 
Carlos Alberto de Oliveira  

Condecoração Engenheiro Paulo de Frontin
Na manhã do dia 28 de setembro, a Aenfer 

homenageou personalidades importantes 
que contribuíram ou contribuem para o 

desenvolvimento da ferrovia brasileira e pela luta 
dos ferroviários com a Condecoração Engenheiro 
Paulo de Frontin e empossou 1/3 dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, triênio 2017/2020. 

Na mesma solenidade  foi inaugurado o 
retrato do ex-presidente da Aenfer, Eng. Luiz 
Euler Carvalho de Mello para a galeria de fotos 
dos ex-presidentes, e o lançamento da medalha 
comemorativa da Aenfer”.

Na oportunidade, a presidente da Aenfer 
Isabel Junqueira de Andréa disse que este era um 
dia de gratidão e que a Condecoração representa 
o agradecimento a ferroviários e personalidades 
que se destacaram pelas causas ferroviárias. Ela 
ressaltou que a presença maciça das entidades 
de classe neste evento traz a esperança de que 
todos juntos podemos alcançar grandes vitórias.

Na entrega da Condecoração Paulo de 
Frontin, foram homenageados o engenheiro Delmo 
Manoel Pinho que está como subsecretário de 
Transportes do Estado do Rio de Janeiro; senador 
pelo Estado do Rio de Janeiro Eduardo Lopes;  

eng.º Emerson José Melo da Silva; o diretor-
presidente da Refer eng.º Marco André 
Marques Ferreira; a advogada Maria 
da Penha Arlotta e os engenheiros 
Sergio Murilo Ramos de Paiva e Wilson 
Tadashi Shimura, “in memoriam”.

(Veja em nosso site www.
aenfer.com.br o currículo dos 

agraciados)
O senador Eduardo Lopes ficou 

impossibilitado de comparecer à solenidade 
e a condecoração será entregue posteriormente. 

Dir.da Aenfer Helio Suêvo com o subsecretário Delmo 
Pinho e a presidente Isabel Junqueira

Vice-pres. da Aenfer Alexandre Júlio com o eng.º 
Emerson José e a pres. Isabel Junqueira

Inventariante da extinta RFFSA Manoel Geraldo, 
diretor-pres. da Refer Marco André Marques Ferreira e 

a presidente da Aenfer Isabel Junqueira

Dir.da Aenfer Telma Regina, a advogada Maria da 
Penha Arlotta e a pres. Isabel Junqueira

Dir.da Aenfer Marcelo Freire, eng.º Sergio Murilo e a 
pres. Isabel Junqueira

Dir. Reg. Sudeste da FNE Clarice Soraggi, pres. da Ass. Mútua Raymundo Neves; pres. da AARFFSA Nelson 
Cruz; Inventariante da extinta RFFSA Manoel Geraldo; pres. da Aenfer Isabel Junqueira; pres. da Afea José 

Chacon; representando a FNTF jornalista Fernando Abelha e cons. da Seaerj Nilo Ovídio

A presidente da Aenfer Isabel Junqueira apresenta 
Medalha Comemorativa

Mestre de cerimônia, 
engº Antônio Gonçalves  

Joppert, Jorge Ribeiro, Mônica Maria Baggetti 
Machay de Ol iveira,  Ramiro Ramos do 
Nascimento, Sergio Murilo Ramos de Paiva e 
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Condecoração Engenheiro Paulo de Frontin

80 anos de AECB e 25 anos de Aenfer
Evento com homenagens e lançamento de postal e selo

Vera Lúcia Bernardo Ferraço. Eles assinaram 
o livro de posse e em seguida o eng.º Sergio 
Murilo, que foi o candidato mais votado 
para o Conselho , discursou em nome dos 
conselheiros Efetivos. Ele fez um breve 
relato dos tempos de luta e de união com 
seus colegas de RFFSA e do aprendizado 
que obteve com eles. Falou também da 
importância da Aenfer como Associação.

Como conselheiro, categoria Especial, 
tomaram posse o administrador Antonio 
Gomes Pires e o advogado Genésio Pereira 
dos Santos. Coube a ele, por ter sido o mais 
votado, proferir o discurso de agradecimento 
em sua categoria e registrou a alegria de ser 

reeleito nos quadros do Conselho. Disse que 
o Brasil precisa de ferrovias e que precisamos 
recriar o país para que tenhamos um futuro 
melhor, com mobilidade urbana de qualidade.

Também assinou o l ivro de posse a 
engenheira Elizabeth Cavalcanti Klang como 
conselheira Fiscal. O mandato dos conselheiros 
empossados vai até o ano de 2020. 

A cerimônia prosseguiu com o lançamento 
da medalha comemorativa em alusão aos 25 
anos da Aenfer, fundada em 26 de março 
de 1992, quando foram incorporadas a 
Associação de Engenheiros da Estrada 
de Ferro Central do Brasil - AECB (que 
completou 80 anos em 19 de junho de 2017), 

A Aenfer celebrou no dia 28 de junho os 
80 anos da Associação de Engenheiros 
da Estrada de Ferro Central do Brasil - 
AECB e os 25 anos da Associação de 
Engenheiros Ferroviários - Aenfer. 

A entidade convidou aqueles que 
marcaram a história da Associação, 
homenageou os ex-presidentes da AECB, 
engenheiros Joaquim Antonio Trindade 
Queiroz, Paulo Cesar Nayfeld Granja, Pedro 
Galvão França e Roberto de Almeida Luiz. 
Houve também o lançamento de selo e 
postal, materiais alusivos aos 80 e 25 anos 
das referidas Associações.

Na ocasião, a presidente da Aenfer 
engenheira Isabel Junqueira de Andréa 
disse que temos um passado para 
reverenciar, um presente para lutar e 
um futuro que são as universidades, 
os estudantes que são presenças 
necessárias para se juntar aos que 
já estão e poder deixar um legado de 
ferrovias para esse país.

Os engenheiros Joaquim Antonio 
Trindade Queiroz, Paulo Cesar Nayfeld 
Granja, Pedro Galvão França e Roberto 
de Almeida Luiz receberam o diploma de 
reconhecimento pelos serviços prestados 
à frente da AECB como presidentes. 

Após as homenagens, o presidente 
do Crea-RJ, engenheiro Reynaldo Barros 

foi convidado para proferir palestra 
sobre os programas de Certificação 
de Conformidade com o Exercício 
Profissional, Crea-RJ Integradas e 
Políticas de Compliance. Ele abordou a 
importância de desburocratizar alguns 
serviços e que o Crea procura agilizar 
suas atividades utilizando ferramentas 
que dão segurança e comodidade.

Os filhos Luiza, Vítor e Júlia recebem a homenagem
“in memoriam” ao eng.o Wilson Tadashi Shimura
pelas mãos da dir. Reg. Sudeste da FNE Clarice 

Soraggi e da pres. da Aenfer Isabel Junqueira

Um dos homenageados, eng.º  Paulo Cesar Granja 
com o diretor Helio Suêvo

 Os homenageados Joaquim Queiroz, Pedro França, 
Roberto de Almeida Luiz e Paulo Cesar Granja

Ex-presidente Luiz Euler recebe os cumprimentos da 
presidente Isabel Junqueira

Grande público presente prestigiou o evento lotando o 
auditório da Aenfer

Associação de Engenheiros da Administração 
Geral da RFFSA - AEAG e Associação de 
Engenheiros da CBTU - AECBTU. 

O evento terminou com a inauguração 
do retrato eng.º Luiz Euler Carvalho de Mello, 
que entrou para a galeria de fotos dos ex-
presidentes da Aenfer.
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O Governo Federal negocia com as 
concessionárias de transporte ferroviá-
rio de cargas brasileiras as renovações 
dos contratos de concessões. Dentro 
dessas negociações estão previstos 
investimentos na malha, como material 
rodante, equipamentos e melhorias na 
via permanente.

Por ser mais leve que os concorren-
tes de madeira, concreto e polímero, o 
dormente de aço se impõe nos projetos 
de recuperação das linhas férreas exis-
tentes. “Nos trechos renovados das ferro-
vias, o uso de dormentes de aço permitiu, 
em uma primeira fase, elevar a veloci-
dade média de 15 km/h para 40 km/h, o 
que proporcionou um grande aumento na 
produtividade do transporte. Futuramente 

Dormente de aço na renovação das 
ferrovias brasileiras

Aço (metálico) 85 kg 45/60 anos 1.667 unidades
Madeira 180 kg 5/10 anos 1.850 unidades
Concreto 400 kg 35 anos 1.667 unidades

Tipo dormente Peso Vida útil Quantidade por km de ferrovia

Quadro comparativo dos tipos de dormentes

os trens circularão com velocidades de 80 
km/h”, destaca o presidente da Hidremec, 
fabricante de dormentes de aço, Carlos 
Alberto Andrade Pinto.

Com maior durabilidade, a utilização 
do dormente de aço não gera resíduos no 

meio ambiente. “Este tipo de tecnologia 
possui inúmeras vantagens em relação 
aos demais tipos como o alto coeficiente 
de reciclagem e economia de 20% de 
brita por quilometro de linha”, explica o 
diretor da Hidremec, Carletto Gordano. 

Os dormentes de aço estão presen-
tes nos principais corredores ferroviários 
do Brasil. Para atender essa demanda, 
a Hidremec foi instalada em Cariacica, 
na Região Metropolitana de Vitória, local 
estrategicamente escolhido por ter aces-
sos ferroviário, rodoviário e aquaviário, 
facilitando o escoamento da produção 
tanto no mercado interno quanto externo.



7



8


