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Foram longos anos de espera até que, finalmente, ferroviários puderam comemorar acordo para o pagamento da dívida da extinta RFFSA 
para com a REFER. O encontro reuniu lideranças ferroviárias e parlamentares. Páginas 4 e 5

Dia de Festa

Confraternizações
A Aenfer fechou o ano de 2017 reunindo associados e amigos. 
As confraternizações começaram em Juiz de Fora e terminaram 
na sede da Associação. Página 8

Ferroviários celebram acordo

Láurea ao Mérito Crea-RJ 2017
Com a indicação da Aenfer, o engenheiro Armando Meton de 
Alencar Fialho é homenageado no Crea-RJ.
Página 3
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Todo ano que começa nos lembra 
o início de uma viagem de trem. 
Movimento ininterrupto de pessoas, 
pressa para chegar, expectativas 

sobre a viagem, alegria em se colocar em 
movimento, um objetivo em mente e um 
destino a se alcançar. Estamos novamente 
subindo os degraus do trem que nos levará 
a uma outra viagem de 365 dias. Um novo 
fôlego, a energização de planos, sejam 
novos ou antigos. 

Nesta edição comentamos algumas 
paradas da nossa viagem de 2017. Foi muito 
bom ter você conosco neste período. Mas 
a viagem não terminou. Nossas energias 
estão renovadas, estamos reabastecendo 
nosso trem para continuar lutando pela 

ferrovia. Terminamos o ano podendo nos 
confraternizar pela vitória obtida pela REFER 
junto à União. Agora revigorados sabemos 
que ainda há muito a se conquistar e vamos 
juntos nesta empreitada.

Voltamos a lembrar que a simples 
leitura deste informativo não é suficiente 
para deixar nossos associados em dia com 
a evolução dos investimentos em ferrovias, 
com a produção do transporte em nosso país 
e no acompanhamento da gestão pública e 
privada dos transportes. Para isso temos o 
site da AENFER que é atualizado diariamente. 
Coloque na agenda: acesse o nosso site 
frequentemente: www.aenfer.com.br 

Um bom Ano Novo, boa leitura e até a 
próxima edição.

A Aenfer recebeu no dia 18 de outubro a co-
ordenadora de Registro, Cadastro e Acervo 
Técnico do Crea-RJ Lívia Canavarro. Ela 
participou do ciclo de palestras técnicas e 
falou sobre a importância da Anotação de 
Responsabil idade Técnica - ART, como 
funciona a legislação e toda organização do 
sistema Confea/Crea.

Durante sua apresentação, Lívia apon-
tou questões sobre a necessidade da fis-
calização perante os serviços para toda a 
sociedade em todos os lugares onde são 
real izadas inúmeras construções, como 
hospitais, centros desportivos, indústrias, 
prédios dentre outros.

O que poucos sabem, segundo a pales-
trante, é que a engenharia nacional contribui 
com 70% do Produto Interno Bruto. Ainda 
assim, muitas empresas não cumprem o 
salário mínimo profissional.

A ART permite que o Crea identifique 
o profissional responsável pela obra e dará 
segurança à sociedade.

Instituída pela Lei nº 6.496/77 a ART é 
um documento que caracteriza a legalidade 
do serviço do profissional e que determina 
a sua responsabil idade. É obrigatório e 
todo profissional do Conselho deve emitir 
em decorrência da realização de qualquer 
atividade técnica, seja projeto, execução, 
fiscalização, orçamento, laudo técnico.

Todos os esclarecimentos foram acom-
panhados por um público que interagiu com 
a palestrante, que na ocasião, esclareceu 
algumas dúvidas que foram levantadas.

A presidente da Aenfer Isabel Junquei-
ra disse que a palestra foi muito oportuna, 
sendo essa divulgação sobre a ART muito 
importante, ficando claro que algumas in-
formações ainda são novidades. A palestra 
elucidou questões não só para quem já está 
no mercado de trabalho, como também para 
estudantes que irão iniciar na profissão. A 
engenheira citou como exemplo ela própria 
revelando que nunca registrou a ART quando 
trabalhava em empresa pública. 

Uma verdadeira aula sobre sinalização e 
comunicações fechou o ciclo de Palestra Técnica 
da Aenfer de 2017. No dia 22 de novembro o 
diretor de Desenvolvimento de Negócios em 
Transportes da Thales Group, engenheiro 
Thomaz D’Agostini Aquino falou sobre Soluções 
Metroferroviárias de Sinalização e Comunicações 
“Implementing a World Class Network”.

Em sua explanação, o engenheiro lembrou 
que na década de 1990 a Europa trabalhava 
com 32 sistemas diferentes de sinalização 
metroferroviária, fato esse que dificultava 
a comunicação. Hoje, esse número reduziu 
praticamente para um só sistema.

Thomaz Aquino mostrou um tipo de 
sistema de sinal ização, o CBTC, que é 
totalmente automatizado, a prova de falhas, 
baseado na tecnologia de blocos móveis, 
em operação há mais de 30 anos. Dentre 
suas vantagens estão a redução do intervalo 
entre trens, otimização dos investimentos e 
tempos de implantação, dá maior flexibilidade, 
independente do tipo de trem. Além dessas 
vantagens, o CBTC, que traduzindo significa 
Controle de Trens Baseado em Comunicação, 
permite operar 24 horas por dia e otimiza os 
tempos de implementação e os investimentos 
em obra civi l ,  trens, subestações e via 
permanente.

Os baixos custos operacionais e de 
manutenção, segundo o engenheiro, é um 
atrativo que leva a um baixo custo de capital. 
O palestrante citou exemplo de alguns países 
que utilizam esse sistema e que sentiram 
uma grande economia de energia. No metrô 
de Istambul um aumento de 4% no tempo 
de viagem significou uma redução de 20% 
no consumo de energia, o que significa uma 
economia anual de cerca de US$ 1 milhão.

Em Hong Kong economiza US$ 2 Milhões 
por ano em energia, graças à instalação do 
sistema CBTC.

CBTC é mais que uma tendência, sendo 
já uma preferência mundial em tecnologia 
de sinalização, para sistemas urbanos sobre 
trilhos/guiados, disse o engenheiro.

Soluções 
Metroferroviárias 
de Sinalização e 
Comunicações

A importância 
da Anotação de 
Responsabilidade 
Técnica

PALESTRAS TÉCNICAS

Veja o resultado da nossa última enquete:
Você concorda com a iniciativa do Governo 

Federal em antecipar a renovação dos contra-
tos de concessão ferroviária antes dos prazos 

estabelecidos inicialmente?
Não, pois as concessionárias descumpriram o 
contrato anterior e foram beneficiadas (52%)

Sim, para melhorar os termos dos contratos e 
o desempenho das concessionárias (18%)

Não, houve precipitação e má fé na renovação 
dos contratos (18%)

Não, pois houve prejuízos para a Nação (12%)
Sim, pois não houve prejuízos para as conces-

sionárias (0%)

Participe de nossas enquetes disponíveis 
em nosso site: www.aenfer.com.br
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Aenfer em Ação

O CREA- RJ homenageou no dia 30 de 
novembro profissionais que contribuem ou 
contribuíram com serviços relevantes ao 
Sistema Confea/Crea com o evento Láurea 
ao Mérito Crea-RJ 2017.

Para a entidade, não é só uma forma de 
agradecimento por suas importantes ações 
em prol da área tecnológica nacional, mas 
também uma maneira de reconhecer que o 
presente é resultado de bases solidamente 
construídas no passado. Na ocasião, o 
Crea-RJ concedeu 10 Diplomas do Mérito 
da Engenharia e Agronomia e cinco 
inscrições no Livro do Mérito a profissionais, 
entidades de classe e instituições de ensino 
que se notabilizaram por desempenharem 
importantes papéis no setor tecnológico, 
prestando relevante serviço à sociedade.

Para a escolha dos indicados, a 
Comissão do Mérito encaminhou ao 
Plenário as indicações que atenderam às 

exigências contidas no Ato Normativo nº 
02/2010, instituída através do Regimento 
do Crea-RJ.

Um dos agraciados com o Diploma do 
Mérito do Crea-RJ, indicado pela Aenfer, 
foi o engenheiro Civil e Eletricista Armando 
Meton de Alencar Fialho que graduou-se 
em 1949, pela Escola de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Percorreu sua trajetória profissional 
e aposentou-se, após mais de 40 anos 
de dedicação ao trabalho na Estrada de 
Ferro Central do Brasil e na extinta Rede 
Ferroviária Federal. Foi um dos pioneiros 
na implantação do sistema de eletrificação 
do trecho de subúrbio do Grande Rio da 
antiga Estrada de Ferro Central do Brasil.

Ocupou o cargo de professor da cadeira 
de Eletrotécnica da UFRJ e foi diretor e 
conselheiro da Associação de Engenheiros 
da Estrada de Ferro Central do Brasil.

Láurea ao Mérito Crea-RJ 2017
Acordo Coletivo 

de Trabalho

No apagar das luzes do ano de 2017, 
foi realizada no Tribunal Superior 
do Trabalho - TST, uma audiência 
de mediação em 05 de dezembro 

de 2017, na qual foram reconhecidas todas 
as cláusulas de cunho social constantes do 
ACT - Acordo Coletivo de Trabalho elabora-
do pela Federação Nacional dos Trabalha-
dores Ferroviários (FNTF) e apresentada à 
Valec. Ficou decidido ainda que as cláusulas 
econômicas, principalmente as relativas ao 
índice de reajuste salarial de maio de 2016 
a abril de 2017, e as perdas salariais no 
entorno de 36% serão analisadas através 
de julgamento pela turma de Dissídios Co-
letivos do TST a partir de fevereiro de 2018.

A Audiência foi conduzida pelo ministro 
vice-presidente do TST, Emmanoel Pereira, 
ocasião em que a FNTF e a Valec assi-
naram o documento de homologação das 
decisões tomadas na audiência. A Aenfer 
tem acompanhado junto ao presidente da 
FNTF Hélio Regato, e até mesmo colabo-
rado com estudos realizados por seu Grupo 
de Trabalho, composto por conselheiros e 
associados, para que o êxito desse acordo, 
extremamente importante na atual situação 
de angústia em que se encontram os nossos 
colegas da ativa em função da aviltante 
remuneração atual e da extinção da Inven-
tariança. Ressalte-se que os resultados do 
referido Acordo se reproduzirão para os 
aposentados e pensionistas.

Esperamos que o fechamento deste 
Acordo obtenha melhores conquistas 
para a categoria.

Engenheiro Armando Meton de Alencar, indicado pela Aenfer, 
foi um dos agraciados

Eng.º Armando Meton, com sua esposa Yolanda, foi um dos homenageados no Crea-RJ
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Classe ferroviária comemora pagamento da dívida da União Federal
Ferroviários, lideranças ferroviárias e 
parlamentares, após um longo processo 
de 17 anos, se reuniram para celebrar o 
acordo com a União Federal para paga-
mento da dívida referente ao plano de 
benefícios da extinta Rede Ferroviária 
Federal S/A. O encontro, realizado no 
dia 30 de novembro, lotou o auditório 
da extinta RFFSA, no Rio de Janeiro, 
reafirmando a união da classe.
A assinatura e homologação do contrato 
trouxe tranquilidade aos ferroviários 
que compõem o Plano da Rede Ferro-
viária Federal. 

Dívida da CBTU em pauta
O presidente da Fundação Refer, enge-
nheiro Marco André Marques Ferreira, 
informou aos part icipantes sobre a 
conquista da RFFSA e o andamento 
do processo do pagamento da dívida 
do Governo Federal com a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

ros Ferroviários; Raimundo Neves de 
Araújo, presidente da Associação Mútua 
Auxiliadora dos Empregados da Estrada 
de Ferro Leopoldina; Eduardo Lopes, 
senador da República; Walton Alencar, 
ministro do Tribunal de Contas da União; 
e os deputados federais Gorete Pereira, 
Simão Sessim e Paulo Feijó.

“Sempre fui ligado à ferrovia, porque 
vivi no subúrbio da Central, em Nilópo-
lis. Para mim, o ato de hoje não é um 
ato qualquer. Essa homenagem eu vou 
guardar no meu coração”, destacou 
Simão Sessim.

Já o deputado Paulo Feijó incitou os 
presentes a continuarem lutando pelos 

“A RFFSA tinha uma dívida que 
não estava sendo paga desde 2000. A 
nossa preocupação se dava por conta 
dos recursos líquidos da Fundação para 
este plano, que conseguiríamos manter 
só até fevereiro de 2018. A vitória que 
estamos comemorando hoje só foi pos-
sível com a união dos ferroviários, das 
entidades de classe, Associação de 
Engenheiros, Associação dos Aposen-
tados e Sindicatos. Vamos continuar 
lutando para recebermos a dívida da 
CBTU também, que gira em torno de R$ 
2,7 bilhões. Vamos continuar lutando! “, 
destacou o engenheiro.

Emoção nos discursos
Junto com o presidente da Refer, com-
puseram a mesa solene do evento os 
seguintes convidados: Antônio Geraldo 
Alves Bosshard, diretor de Administra-
ção e Finanças da CBTU, representando 
o presidente José Marques de Lima; 
Hélio de Souza Regato de Andrade, 
presidente da Federação Nacional dos 
Trabalhadores Ferroviários; Manoel 
Geraldo Costa, inventariante da RFFSA; 
Isabel Cristina Junqueira de Andréa, 
presidente da Associação de Engenhei-

representação política de ferroviários o 
principal fator que justifica o enfraque-
cimento do transporte ferroviário no 
Brasil. Aos ferroviários eu digo: a luta 

A RFFSA t i nha 
uma dívida que não 
estava sendo paga 
desde 2000

“
continua!”.

O senador  Eduardo 
Lopes, lembrou a impor-
tância da rede ferroviária 
para o desenvolvimento das 
cidades: “O trem faz parte 
da minha vida. Eu assumi 
a luta dos ferroviários e 
lamento que muitos apo-
sentados não viveram para 
ver essa vitória, que foi al-
cançada com perseverança 
e luta”, disse.

A deputada federal Gorete Pereira 
citou as lutas que sempre travou com a 
classe ferroviária e declarou: “A luta dos 
ferroviários foi uma das maiores lutas 
que vi em Brasília. Esta classe está no 
meu coração. Eu a respeito e a admiro”.

Presidente da Refer Marco André fala para a plateia

seus direitos: “Comecei na RFFSA há 40 
anos, como estagiário, antes de ingres-
sar na vida política. Considero a falta de 

Deputado federal Paulo Feijó em seu discurso aos 
ferroviários

Deputada federal Gorete Pereira usa a tribuna para falar

O senador Eduardo Lopes enalteceu a importância da Rede Ferroviária
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Classe ferroviária comemora pagamento da dívida da União Federal
Finalizando as declarações das 

lideranças, Walton Alencar apontou: 
“Durante o processo no TCU houve uma 
tentativa de mesclagem do caso da Re-
fer com outras hipóteses que, se fossem 
levadas em consideração, não teríamos 
muito o que comemorar aqui, hoje. Foi 
uma vitória estrondosa de todos que 
participaram do processo e que muito 
bem conduziram a questão”.

Hélio Regato, Marcos Cruz, Celso 
Paulo, Clarice Soraggi, Raymundo Ne-
ves de Araújo e Isabel Cristina Junqueira 
de Andréa também fizeram declarações 
públicas sobre a importância da conquis-
ta dos ferroviários, enaltecendo a união 
de todos os presentes.

Homenagens
Em comemoração aos 25 anos da 

Civil, Adalberto Santos de Vasconcelos.
O presidente da Fundação Refer 

Marco André Marques Ferreira, conce-
deu o título Amigo do Ferroviário aos 
deputados federais Gorete Pereira, 
Simão Sessim, Vicente Cândido e Paulo 
Feijó; ao ministro do TCU, Walton Alen-
car, que também recebeu a homenagem 
em nome do secretário especial do 
Programa de Parcerias de Investimen-

tos da Casa Civil, Adalberto Santos 
de Vasconcelos. Em maio de 2017, o 
senador Eduardo Lopes recebeu pela 
Refer o título Amigo Ferroviário.

Na sequência, Isabel Cristina Jun-
queira de Andréa entregou comenda 
Paulo de Frontin e medalha comemo-
rativa dos 25 anos ao senador Eduardo 
Lopes, por seus relevantes serviços 
prestados à ferrovia e aos ferroviários. 

Seguindo com as homenagens, o 
presidente da Refer Marco André Marques 
Ferreira, entregou o Certificado de Mérito 
Previdenciário à advogada da Fundação, 
Lúcia de Fátima Rangel de Moraes e 
ao presidente da Associação Nacional 
dos Participantes de Fundos de Pensão, 
Antônio Bráulio de Carvalho, pelos rele-
vantes serviços prestados em prol dos 
participantes da Refer e, em nome da 
Fundação e de toda a classe, finalizou a 
celebração agradecendo aos parlamenta-
res que atuaram significativamente para 

A RFFSA t i nha 
uma dívida que não 
estava sendo paga 
desde 2000”

Associação de Engenheiros Ferroviá-

recebeu a homenagem em nome do 
secretário Especial do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Casa 

Senador Eduardo Lopes recebe da pres. da Aenfer 
a Condecoração

 Presidente da Aenfer entrega medalha comemorativa ao pres. da Refer Marco André

 Presidente Isabel entrega medalha ao deputado 
federal Paulo Feijó

Deputado federal Simão Sessim recebe medalha da 
presidente Isabel

Ministro do TCU Walton Alencar recebe medalha 
comemorativa das mãos da pres.da Aenfer

rios (Aenfer), a presidente 
Isabel Cristina Junqueira 
de Andréa, entregou me-
dalha comemorativa aos 
deputados federais Gorete 
Pereira, Simão Sessim e 
Paulo Feijó; ao presidente 
da Fundação Refer Marco 
André Marques Ferreira; e 
ao ministro do TCU, Wal-
ton Alencar, que também 

que houvesse o recebimento da dívida e a 
todos que contribuíram para o êxito dessa 
tão esperada conquista.

Colaboração: Fundação Refer



6



7

As concessões ferroviárias 
brasileiras datam de mais de 
duas décadas. De lá para cá 
a malha passou por um longo 
processo de transformação. 
Apesar da estagnação que o 
setor viveu nos últimos anos, 
algumas concessionárias rea-
lizaram investimentos signifi-
cativos, melhorando os seus 
desempenhos e elevando a 
produtividade nos principais 
corredores do País.

O investimento e a tecno-
logia ainda estão aquém do 
necessário para que o modal 
ferroviário desempenhe o seu 
papel na logística brasileira, 
mas esse cenário mostra-se 
promissor. No ano passado, 
as operadoras ferroviárias 
iniciaram os processos indi-
viduais de prorrogação ante-
cipada dos contratos de con-
cessão. Dentro das negocia-
ções com a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) estão consideráveis 
volumes de investimentos, 
que prometem elevar as fer-
rovias brasileiras a um novo 
patamar de desenvolvimento 
e alavancar a cadeia de su-
primentos deste setor.

Juntamente com as pror-
rogações, veremos acender 
o “espírito animal” dos in-
vestidores nacionais e, so-
bretudo, internacionais. Há 
sobra de recursos no mundo 
e para que haja interesse na 
aplicação deles no Brasil é 
necessário que os operado-
res desenvolvam projetos 
e planos de investimentos 
atrativos para esses aportes. 
Projeto bom é projeto onde os 
investidores se debruçam. É 
isso que precisamos!

Uma potencial área de 
investimentos no Brasil está 
nas short lines, as linhas que 
possuem baixa densidade ou 
mesmo estão desativadas. 
Mas as short lines são viáveis 
no Brasil?

Segundo Jean Pejo, con-
sultor e representante da 
ALAF no Brasil, a ocupação 

Renovação das concessões,

Por Carlos Alberto Andrade Pinto

efetiva das vias ferroviárias 
é de menos de 50% da rede 
sob concessão, conforme 
vários estudos apresentados 
por especialistas do setor de 
transportes, de forma que 
existe oferta de infraestrutura 
para a operação das short 
lines. Essas linhas tem forte 
potencial para: 

  Atender a demanda re-
primida de indústr ias que 
não tem acesso ao serviço 
ferroviário;

  Desenvolver a indústria 
local;

 Promover novos negócios 
regionais;

  Recuperar os entornos 
com valorização imobiliária e 
aumento de arrecadação para 
as prefeituras; 

 Viabilizar o transporte re-
gional de passageiros;

 Excluir problemas com de-

sapropriações e aprovações 
ambientais, o que agiliza o 
processo de reutilização da 
infraestrutura ferroviária;

 Promover em curto e médio 
prazo atividades para toda a 
indústria ferroviária, desde 
os trabalhos de projetistas, 
construtoras e provedores de 
equipamentos.

Para que esse processo seja 
efetivado e as short l ines 
desenvolvidas no Brasil, o 
consultor Jean Pejo destaca 
que são necessárias ações 
institucionais e normativas que 
definam como operacionalizar 
as short lines e as condições 
específicas que viabilizem 
a atratividade do negócio e 
segurança jurídica na relação 
com as atuais concessioná-
rias.
Para que haja o melhor apro-
veitamento dessas linhas é 
necessário o desenvolvimen-
to de estudos de viabilidade 
levando em conta todos os 
aspectos de um negócio como 

esse. E desta formar despertar 
o interesse dos investidores, 
que podem ser os investidores 
puros, os atuais concessioná-
rios, clientes das ferrovias e 
novos grupos.
E a Hidremec, fabricante de 
dormente metálico, está pre-
parada para atender essa 
demanda. Os dormentes da 
empresa estão presentes nos 
principais corredores ferroviá-
rios do Brasil e fazem parte de 
mais de 1.500 quilômetros de 
vias renovadas.
O dormente metálico terá uma 
enorme aceitação nas short 
lines. Por ser mais leve que 
os demais tipos de dormente, 
o dormente metálico se impõe 
nos projetos de recuperação 
das linhas férreas existentes 
e poderá ser o protagonista 
nas short lines, trazendo para 
o Brasil um conceito de ferro-
via que já é consagrado nos 
diferentes continentes.

Carlos Alberto Andrade Pinto 
é presidente da Hidremec, 
fabricante de dormentes de aço

a retomada do setor ferroviário
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O Restaurante do Windsor Flórida 
Hotel, localizado no bairro Catete, 
zona Sul do Rio, foi mais uma vez 
o local escolhido para a realização 

do almoço de final de ano da Aenfer.O 
evento aconteceu no dia 6 de dezembro e foi 
marcado pela animação e espontaneidade 
dos associados e amigos que participaram e 
elogiaram o ambiente.A presidente da Aenfer 
Isabel Cristina Junqueira de Andréa, assim 
como os diretores presentes,  Alexandre Júlio 
Lopes de Almeida, Francisco José Bottino, 
Maria das Flores de Jesus Ferreira e Telma 
Regina Jorge da Silva, sentiram-se honrados 
com a presença dos amigos ferroviários que 
prestigiaram o almoço natalino.

Foram momentos de reencontro com 
os colegas ,  que  na  opor tun idade , 
aproveitaram para colocar o papo em 
dia, além de saborear um delicioso 
buffet num ambiente agradável e de 
excelente qualidade.

A Aenfer esteve em Juiz de Fora (MG) para promover uma 
confraternização entre os associados daquela região.
O encontro aconteceu na Churrascaria Potência do Sul e 
participaram do almoço, por adesão, amigos de Minas Gerais 
e Rio de Janeiro.

Os convidados foram recebidos pela presidente da Aenfer 
Isabel Cristina Junqueira de Andréa, o vice-presidente Alexandre 
Almeida, a diretora Administrativa Maria das Flores de Jesus 
Ferreira e a diretora Social Telma Regina Jorge da Silva.

Do Rio de Janeiro, também participaram os associados 
Agostinho Coelho, José Percini, Rubem Ladeira e Walter Gêd.

Dentre os associados de Minas estiveram prestigiando o 
momento festivo o conselheiro Carlos Alberto Joppert, Adamas-
tor Pereira Domingues, Gilberto dos Santos, Manoel Marques 
Monachesi e Josemilton Aragão Feitosa. José Miranda Neto 
e Carlos Alberto Abbês foram homenageados pela Aenfer e 
receberam da presidente Isabel uma medalha comemorativa 
aos 25 anos da entidade.

A Aenfer agradece ao engenheiro Adamastor Domingues 
pelo apoio da divulgação do evento.

Almoço de confraternização da Aenfer

A Aenfer encerrou suas 
fest ividades de f inal de 
ano no dia 13 de dezem-
bro. Na ocasião foi ofere-
cido um delicioso brunch 
natalino aos associados. 
Alguns participantes tam-
bém cont r ibu í ram para 
incrementar o evento, ati-
tude essa que demonstrou 
parceria e generosidade. 

Os  an i ve rsa r i an tes 
dos  meses  de  j u l ho  a 
dezembro receberam des-
taque e celebraram o mo-
mento em clima natalino.

A presidente da Aen-
fer Isabel Cristina e a dire-
tora Social Telma Regina 

agradeceram a presença 
de todos que prest igia-
ram o momento festivo. 
Na opor tunidade foram 
so r teados  b r indes  aos 
associados.

Diretoria da Aenfer com seus convidados em dia de confraternização

Aniversariantes comemoraram a data em clima natalino

Brunch Natalino encerra as 
atividades comemorativas

Alexandre Lopes, Helio Suêvo, To-
nhão, Euler e Fernando Albuquerque 

prestigiaram o brunch

Associados de Minas Gerais estiveram na confraternização de Juiz de Fora

Confraternização em
Juiz de Fora


