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Coordenada pela diretora Social
Telma Regina Jorge da Silva a pro-
gramação começou com um delici-
oso café da manhã. Em seguida foi
realizada palestra com a jornalista
Sandra Braconnot que falou sobre
as propriedades das flores e
biomimética.
Ao final da palestra, o presidente da
Aenfer Luiz Lourenço de Oliveira
agradeceu a presença de todos e
parabenizou o belo trabalho apre-
sentado e as palavras de
positividade da jornalista.
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Aenfer celebra posse da
nova Diretoria

Homenagem ao
sesquicentenário
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editorial

om todo o respeito às diversas profissões, há uma es-
pécie de magia que empolga a pessoa que trabalhou
ou trabalha na ferrovia, que o deixa orgulhoso por ter
algum dia e ao seu modo servido ao transporte
ferroviário. Isso em todos os setores, desde ao técnico
até os trabalhos administrativos.

Durante o mês de outubro nosso site
estampou a seguinte enquete:

O que faria você trocar o uso do seu
carro pelo transporte público:

Economia 16,66%

Colaborar com a redução
da poluição atmosférica

Colaborar para a redução
dos veículos em
circulação e
congestionamentos

Do jeito que está não
pretendo utilizar
o transporte público

Como se vê a opção pelo transporte
público ainda é uma alternativa para
70% de nossos sócios. E não é o fator
economia o maior motivador para essa
mudança de atitude pois 54% deles
concordam em colaborar para a
redução da poluição atmosférica e dos
congestionamentos, mesmo em
detrimento de seu conforto pessoal. No
entanto quase 1/3 das respostas são
negativas e não admitem a hipótese de
optar pelo transporte público, à vista
das conhecidas deficiências que
apresentam em nossa cidade (uma
situação que está longe de ser
modificada, infelizmente).

A Aenfer rece-
beu várias corres-
pondências de con-
gratulações pela pos-
se da nova Diretoria e
Condecoração Engenheiro Paulo de
Frontin.

Governador do Rio de Janeiro Sér-
gio Cabral; secretária-geral da mesa do
Senado Federal Claudia Lyra Nascimen-
to; presidente do Sindicato dos Engenhei-
ros do Rio Grande do Sul (Senge-RS)
José Luiz Azambuja; presidente da As-
sociação dos Engenheiros da Rede Via-
ção Paraná/Santa Catarina (AERVPSC)
Ney Simas Pimpão; presidente da Asso-
ciação dos Engenheiros do Leste Brasi-
leiros (AELB) Clovis Soares; diretores da
Associação dos Engenheiros Ferroviári-
os do Centro Oeste (Aenco); ex-diretor
da Fundação Rede Ferroviária de
Seguridade Social (Refer) Almir Gaspar;
Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas
do Estado de São Paulo (Sinafresp) e
Eliane Porto.

O presidente da Aenfer Luiz Lourenço
de Oliveira agradece o carinho de todos.

nosso site

25,00%

29,17%

29,17%

C
A ferrovia está ligada à vida das pessoas e atravessa gerações,

sendo muito comum ouvirmos “meu pai ou meu avô foi ferroviário”,
isso falado com entusiasmo. Talvez o mistério esteja no sentimento
de integração nacional que a ferrovia sempre representou e repre-
senta. Além de levar cargas e pessoas de um ponto ao outro, a sua
implantação gerava núcleos de pessoas que se transformaram em
cidades... quantas existem por esse mundo afora. Não podemos es-
quecer que em tempo não muito remoto a Diretoria da Ferrovia era
nomeada pelo presidente da República, citando apenas como exem-
plo um engenheiro carioca nomeado pelo presidente Getúlio Vargas
para dirigir a Estrada de Ferro do Ceará. Para lá se dirigiu e, além das
suas tarefas normais na ferrovia, deu fundamental contribuição para
a reorganização da cidade de Fortaleza, sendo homenageado com
nome de Praça. Nomes não são citados, porque seriam muitos, em
todos os níveis. Sempre foi inconteste o amor dos funcionários pela
ferrovia, que, aliás, está enraizado no coração do povo, em todas as
idades. A título de exemplo, o brinquedo que mais vende no mundo é
a locomotiva. Há poemas, livros inteiros, músicas populares e até sin-
fonia em homenagem à ferrovia. E o ferroviário faz parte dessa histó-
ria. Pode-se dizer, sem exageros, que cada construção de uma linha
férrea, por menor que fosse, se transformava em epopéia. A ferrovia
sempre levou progresso a todas as paragens e o ferroviário junto.
Não se pode deixar de lembrar que foi com a ferrovia que o Brasil
conheceu a engenharia civil, a mecânica a elétrica e as grandes e
desafiadoras construções das obras de arte (pontes e viadutos). Sem
contar com a arquitetura ferroviária, que com as suas estações, ofici-
nas, casas da via permanente, se mostrou bastante influente no estu-
do da arquitetura brasileira. Ser ferroviário sempre foi ser inovador.
Esquecer da história é um grande mal, que atinge a cidadania. E mais...
podemos ter parado por algum tempo, mas é inevitável o retorno da
ferrovia, A competitividade mundial vai impor ao Brasil o ressurgimen-
to do modo ferroviário, por ser o mais econômico e o mais lógico, num
país continental como o nosso. O retorno é inevitável e vai voltar com
o mesmo espírito integrador do passado, talvez com linhas mais retas
e, com certeza, com equipamentos mais modernos. Não podemos
esquecer e deixar esquecer de todos, em todos os setores, que con-
tribuíram para a implantação e manutenção da ferrovia no Brasil. O
ferroviário tem que ser tratado com esse sentimento... o sentimento
de quem contribuiu e contribui para a riqueza do país. Há coisas na
vida que não têm explicação, faz parte do conjunto da obra. O ferrovi-
ário, a ferrovia e o Brasil, formam uma mesma pessoa, grandiosa,
que rasgou vários Estados de ponta a ponta, de norte a sul e de leste
a oeste e da mesma forma em todo o território nacional. Com todo o
esforço de retrocesso que tivemos nessa área, nos últimos anos, uma
coisa não foi abalada... O ORGULHO DOS FERROVIÁRIOS, tanto os
que trabalharam na enxada, como os maquinistas, os engenheiros e
todos os demais colaboradores, que enraizaram nas suas vidas e na
das suas famílias o trabalho que desempenharam. ESTAMOS A POS-
TOS PARA O FUTURO.

ORGULHO DE
SER FERROVIÁRIO

cartas
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gradeço a
todos que
compõe a
mesa, pre-
sidentes e

A raiz de todos os males?  O egoísmo – daque-
les que podem ajudar e se omitem
A distração mais bela?  O trabalho – hoje pode-
ria estar numa praia, montanha, mas abdiquei do
lazer, para continuar e consolidar o que foi feito na
gestão que ora se encerra
A pior derrota?  O desalento
Os melhores professores?  As crianças
A primeira necessidade?  Comunicar-se – com
todas as áreas, principalmente o governo, levando
e tentando resolver os problemas da classe ferro-
viária
O que mais faz feliz?  Ser útil aos demais
O mistério maior?  A morte
O pior defeito?  O mau humor
A coisa mais perigosa?  A mentira – hoje em dia
é o que mais ouvimos e escutamos pelo rádio/tv e
lemos em revistas, jornais, internet
O sentimento pior?  O rancor
O presente mais belo?  O perdão – àqueles que
prejudicaram a família ferroviária
O mais imprescindível?  O lar e família aqui re-
presentada por meus dois filhos André luiz e Lina
– aonde adquirimos força para a nossa caminhada
A estrada mais rápida?  O caminho correto –
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e que sempre seguiremos
· Existem pedras no caminho - não podemos de-
sistir de andar
· Existem barreiras no caminho – não podemos
desistir de passar
· Existem nós – é preciso desatá-los
A sensação mais grata?  A paz interior
O resguardo mais eficaz?  O sorriso
O melhor remédio?  O otimismo – de que mais
uma vez os ferroviários unidos vão ultrapassar
os obstáculos da nossa caminhada
A maior satisfação?  O dever cumprido – no
final de nossa gestão
A força mais potente do mundo?  A fé
As pessoas mais necessárias?  Os pais
A coisa mais bela de todas?  O amor

Peço a Deus que eu, a diretoria, os conselhos seja-
mos iluminados e nos dê sabedoria, discernimento,
a verdadeira calma e paciência, para enfrentar os
desafios da jornada que hoje inicia.
Muito obrigado a todos!
Baseado em mensagem recebida do padre Mar-
celo Rossi

este século, o frenesi e o ritmo do mundo moderno nos fazem
agitados, nos fazem correr as 24 horas do dia, esquecendo-
nos do essencial. Estamos no mundo do imediato, do pra
agora, já.

Todavia, a todo momento,
somos convidados a reconhecer que
somos pouco acolhedores. Muitos
de nós somos hospedeiros, mas

PARTILHAR A AMIZADE E
A SOLIDARIEDADE

dar conta do que está ao seu redor.
Quantas e quantas pessoas que vivem sob o mesmo teto, que só se

comunicam por meio de e-mail....
A rigor, a vida moderna não nos oferece

momentos de reflexão. Vivemos conectados tão
somente no descaso, quase que, diríamos, 24
horas sem nos dar conta da presença importante
de nosso irmão.

Assim, o sentimento tão precioso que é a amizade
não é cultivado. É consolador quando encontramos
alguém que se interessa pelo bom relacionamento. Um
amigo fiel é um tesouro, é um refúgio seguro.

A amizade nos conduz a ouvir e a sermos ouvidos e
a partilhar a solidariedade, tão escassa nos dias atuais; acreditar em pessoa
em quem se possa confiar, é recomendável, porque não devemos ficar
sós, neste mundo de meu Deus.

É necessário não abrirmos mão do essencial pelo importante. O elo
da boa amizade deve ser inquebrantável. Lembrem-se: “O essencial é
invisível aos olhos”, já dizia Antoine de Saint-Exupéry.

Que tenhamos a humildade fundada no sentimento da solidariedade,
nas graças incessantes de acolher a nossa porta, ao nosso coração, os
que vêm marcados pelas fragilidades que a vida lhes impõe e que
respingam na nossa, por extensão.

Genésio Pereira dos Santos
Conselheiro da AENFER

N
pouco atraímos os que nos cercam ou que de nós se
aproximam. Nem mesmo nossos vizinhos mais
próximos, em ambientes que nos empurram para o
anonimato, para o indiferentismo.

A boa vivência, a convivência, nos convida,
sentimentalmente, a acolher os mesmos ensinamentos que Jesus Cristo
nos passa a cada hora e, Nele, todos os que, sedentos e carentes, chegam
a nossa porta.

No universo da comunicação imediata, do e-mail, do fax, do telefone
celular, dos torpedos telefônicos, do twitter, que se antecipam mesmo às
agências de notícias, em que a rapidez faz o tempo encurtar, as pessoas
perdem a oportunidade de partilhar os momentos familiares, a educação
dos filhos, o convívio com os amigos antigos e os mais recentes e a
intimidade do núcleo doméstico por excelência.

Existem ainda aqueles que se refugiam na “second life”, uma espécie
de vida virtual em que os cidadãos “vivem”, trabalham”, “ficam”, “namoram”,
passando horas e horas a fio diante de uma tela de computador sem se

A
demais dirigentes e
todos que estão
aqui presentes nes-
ta solenidade.
Senhores e senho-
ras, solicito 1 minu-
to de silêncio em
memória aos ferro-
viários falecidos

O dia mais belo?  Hoje – é estar com vocês,
amigos de muitos anos e agradecer a Clarice,
diretoria, conselhos por tudo que foi feito em prol
dos ferroviários e relembrar que há 30 anos as-
sumi a presidência da Associação dos Engenhei-
ros da Administração Geral da Rede.
A coisa mais fácil?  Equivocar-se
O obstáculo maior?  O medo – que não terei
para equacionar e resolver os anseios dos fer-
roviários
O erro maior?  Abandonar-se

opinião
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Associados, parentes, amigos e várias
personalidades assistiram no dia 17 de setembro
na sede da Aenfer, a cerimônia de posse da nova
Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal,
além da entrega da Condecoração Engenheiro
Paulo de Frontin.

A solenidade, conduzida pela diretora Social
Telma Regina Jorge da Silva, começou com a
apresentação das autoridades que compuseram a
mesa. Com a engenheira Clarice Maria de Aquino
Soraggi, que se despediu da presidência da Aenfer,
e o novo presidente da instituição engenheiro Luiz
Lourenço de Oliveira, estavam o diretor-presidente
da Refer Marco André Marques Ferreira;
representante da Empresa Brasileira dos Correios e
Telégrafos Helson Velles; procurador Regional da
República Luis Cláudio Pereira Leivas; presidente da
Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários
Hélio de Souza Regato; diretor-executivo do Sesef
Jorge Moura; secretário de Cultura do município de
Engenheiro Paulo de Frontin Wander Azevedo Lima
e Álvaro de Frontin Werneck, associado da Aenfer e
neto do patrono da engenharia nacional Engenheiro
André Gustavo Paulo de Frontin.

Em seguida a engenheira Clarice Soraggi fez seu
discurso de despedida como presidente. Muito
emocionada, agradeceu a todos pela presença, num
dia tão especial para ela, onde 17 de setembro de
2010 representa um registro vivo de que um sonho
pode se transformar em uma grande realidade.

- Há 150 anos, você, Paulo de Frontin, pensou
em como era importante o nosso país ter ligação,
comunicação e progresso através de duas paralelas
de ferro e imaginava poder cortar esta imensa nação
por um meio de transporte ecologicamente perfeito.

Clarice enfatizou a data que marca o
sesquicentenário de nascimento do engenheiro Paulo
de Frontin. (Veja discurso completo no site
www.aenfer.com.br).

Vale lembrar que a engenheira assume uma vaga
no Conselho Deliberativo da Aenfer, tendo sido a
conselheira mais votada.

A seguir, o engenheiro Luiz Lourenço de Oliveira
foi convidado a fazer seu discurso na qualidade de
presidente da Aenfer. Também emocionado,
agradeceu a todos que estavam presentes, a Clarice,
diretores e conselheiros, por tudo que foi feito em prol
dos ferroviários e que estará sempre disposto a
colaborar. (Veja discurso completo na Palavra do
Presidente, página 3) 

Posse da Diretoria gestão 2010-2013
Aenfer celebra posse da nova Diretoria, posse dos Conselhos Fiscal e Deliberativo e
entrega da Condecoração Engenheiro Paulo de Frontin

Engenheira Clarice agradeceu e desejou boa sorte à nova Diretoria

Tomaram posse os diretores: Isabel Cristina
Junqueira de Andréa, vice-presidência; Luiz Euler
de Carvalho Mello (Administrativo); João Carnevale
(Financeiro); Carlos Roberto Monteiro Rommes
(Técnico); Fernando José Alvarenga de
Albuquerque (Divulgação e Mercado); Carlo
Luciano De Luca (Produtos e Serviços); Rubem
Eduardo Ladeira (Cultural e Preservação da
Memória Ferroviária); Claudio Luiz Lopes do
Nascimento (Patrimônio); Rosana Pio de Abreu
(Assistência aos Aposentados); Celso Paulo
(Acompanhamento Judicial); Telma Regina Jorge
da Silva (Social).

Para o Conselho Deliberativo assinaram o livro
de posse Antonio Gonçalves Marques Filho; Clarice
Maria de Aquino Soraggi; José Roberto Martins
Pataro; Luiz Antonio de Araújo Lima; Luiz Fernando
Dias Aguiar e Mônica Maria Baggetti.

Para o Conselho Fiscal foi empossada Talita
Franco Rodrigues.
A diretora de Assistência aos aposentados Rosana
Pio de Abreu, o representante da Aenfer no CREA
Pedro Paulo Thobias F. dos Santos e os
conselheiros Heloisa Dalmacio Roma, Sergio Murilo
Ramos de Paiva e Wanderley Malta impossibilitados
de participarem da posse, serão empossados na
próxima reunião do Conselho Deliberativo.

Novo presidente da Aenfer em seu discurso de posse Público lotou o auditório da Aenfer

Engenheiros Luiz Lourenço e Clarice Soraggi Clarice ao lado da filha Taís e Luiz Lourenço com seus filhos
André Luiz e Lina

Novos Conselheiros, Deliberativo e Fiscal
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As homenagens foram encerradas com a entrega da
Condecoração Engenheiro Paulo de Frontin, prêmio
máximo para àqueles que se destacaram no cenário
ferroviário durante sua atuação profissional sempre
defendendo a causa ferroviária.

Os condecorados foram Flávio Pinto Dias da Silva (in
memoriam), representado por sua esposa Léa da Silva;
Luiz Otávio da Silva Oliveira; Nelson Gonçalves Damásio;

Após a posse, a cerimônia prosseguiu com a
comemoração do sesquicentenár io de
nascimento do Engenheiro André Gustavo
Paulo de Frontin. Para marcar a data, a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em
parcer ia com a Aenfer produziu selos e
carimbos comemorativos em homenagem ao
patrono da Engenharia Nacional.
O engenheiro Álvaro Werneck, neto de Paulo
de Frontin, participou da homenagem fazendo
a obliteração do carimbo.

Homenagem ao sesquicentenário de aniversário de
Paulo de Frontin com Selos e carimbos comemorativos

Entrega da Condecoração Engenheiro Paulo de Frontin
Renné Fernandes Schoppa e Wallace de Souza Vieira,
representado por sua filha Tatiana Rezende Vieira.

Exposição do curso de pintura da Secretaria Municipal
de Cultura de Engenheiro Paulo de Frontin

A festa se estendeu para o 7º andar onde foi oferecido
um coquetel para os convidados, que puderam conferir a
exposição 150 anos de André Gustavo Paulo de Frontin,

uma criação dos alunos do curso de pintura da Secretaria
Municipal de Cultura de Engenheiro Paulo de Frontin. Os
quadros, pintados em óleo sobre tela, tiveram como
inspiração algumas das obras do engenheiro. Para
estimular o processo de criação dos alunos, o professor
Heider Moutin utilizou fotografias e visitou com os alunos
o Museu André Gustavo de Frontin para que eles
pudessem conhecer mais sobre tão ilustre personalidade.

Na entrega da condecoração, o homenageado Flávio Pinto Dias da
Silva, já falecido, foi representado por sua esposa Léa da Silva

Wallace de Souza Vieira, representado por sua filha TatianaO engenheiro Luiz Otávio da Silva Oliveira recebendo a
Condecoração do presidente Luiz Lourenço

Engenheiro Nelson Gonçalves Damásio ao lado do presidente Luiz
Lourenço e do diretor Rubem Ladeira na entrega da Condecoração

Engenheiro Renné Fernandes Schoppa foi um dos homenageados
e recebeu a Condecoração

Alunos do curso de pintura, ao lado do presidente Luiz Lourenço
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pela imprensa

Apesar de não ser tão recente assim (afinal, o Rio
de Janeiro foi a sede da ECO-92, o evento mundial so-
bre o meio ambiente), o desenvolvimento de ações e de
atividades voltadas para a preservação do meio ambi-
ente e para o desenvolvimento com sustentabilidade
dentro das empresas está, praticamente, engatinhando.

Ainda existem empresas em que as ações desen-
volvidas são de caráter genérico, sem implicação direta
com suas atividades.

Na PUC-RJ, na UFF e na UNIRIO os cursos de for-
mação específicos são recentes. A UNIRIO iniciou em
agosto a segunda turma do curso de graduação em “Ci-
ência do Meio Ambiente”, que tem previsão de duração
de quatro anos.

Assim, as empresas ainda não encontram no mer-
cado, profissionais especializados nessa matéria. Des-
sa forma, aqueles que atuam na área são autodidatas
ou tiveram alguma experiência em empresas no exte-
rior. Outro fator que influencia na designação de pro-
fissionais para ocupar os cargos neste setor é o inte-
resse que eles demonstraram pelo tema ao longo de
suas carreiras.

Apesar de toda essa dificuldade, já existem ações
no mercado que merecem ser destacadas.

Uma determinada instituição financeira somente

ANTT dá prazo para ALL
A Agência Nacional de Transportes Terrestres

(ANTT) determinou que a concessionária ALL, res-
ponsável pela linha férrea da região, restabeleça,
até 30 de junho de 2011, o tráfego ferroviário na
Baixada Santista.

Na resolução, a ANTT determina que a ALL
promova a recuperação da infra e superestrutura da
via permanente do ramal, colocando a malha em
condições, no mínimo, similares à de quando foi
transferida na concessão, realizando serviços de
revisão estrutural das obras-de-arte correntes e
obras-de-arte especiais; sinalização e revitalização
das passagens em nível, entre outros. A Agência
enviou ofício à prefeitura de Mongaguá para que
retire os arcos da entrada da cidade e outras cons-
truções irregulares da faixa da linha férrea para que
a circulação de trens de carga no ramal seja
restabelecida.

(Revista Ferroviária, 11/10/2010)

Trens regionais e VLTs
O mercado ferroviário está em plena expansão na

Europa e no mundo e ganha terreno no Brasil, onde os
trens regionais e os Veículos Leves sobre Trilhos (VLT)
podem se tornar uma realidade nos próximos quatro
anos, conforme previsão de especialistas. O setor si-
naliza com a intenção de competir com os aviões e
dominar o mercado de passageiros principalmente em
viagens de até três horas. Este perfil pôde ser clara-
mente observado na maior feira de transporte ferrovi-
ário do mundo, a InnoTrans 2010, realizada de 21 a
24 de setembro, em Berlim.

No Brasil, o panorama não é diferente. Com os
preparativos em andamento para a Copa do Mundo
de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016, o Gover-
no já anunciou que investirá bilhões em sua
infraestrutura nos próximos anos.

(A Tribuna, 08/10/2010)

Transnordestina e
Ferronorte

A ferrovia Transnordestina e a expansão da
Ferronorte sofreram com atrasos em seus projetos.
As duas obras são as únicas concessões existentes
no país que permitem a construção e a exploração
da malha. Todas as outras concessões operadas pela
iniciativa privada possuem contrato apenas para ex-
ploração da malha já construída. Atualmente, as
obras de extensão da Ferronorte e a construção da
ferrovia Transnordestina estão em andamento.

(O Valor, 20/09/2010)

concede crédito a uma empresa após uma análise do
risco sócio-ambiental do empreendimento a ser financi-
ado. Esta mesma instituição possui um fundo de ações
que investe apenas em empresas com práticas de res-
peito ao meio ambiente, responsabilidade social e
governança corporativa.

Um grande supermercado está investindo em cole-
ta seletiva e reciclagem, e trabalha para substituir as
sacolas de plástico por caixas de papelão e ecobags.

Uma empresa de grande porte, fabricante de pneus,
já está produzindo pneus menores e mais leves, que
consomem menos matéria prima e emitem uma quanti-
dade reduzida de gás carbônico.

O mais importante nesse processo é que todos es-
ses profissionais têm plena consciência de que temos
que caminhar no sentido de que essa preocupação com
a sustentabilidade e com o meio ambiente passe a ser
uma parte integrante da rotina diária das pessoas, em-
bora isso signifique que atingir esta meta representará o
fim de seus cargos nas empresas.

Antonio Gonçalves – Conselheiro da Aenfer.

Fonte: Caderno Boa Chance
O GLOBO – 05 de setembro de 2010

Meio ambiente e sustentabilidade no meio empresarial

dia a dia

fique por dentro
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Refer
Representantes da Fundação Rede Ferro-

viária de Seguridade Social – Refer também
participaram e falaram sobre o direito do traba-
lhador e sua conquista no plano de aposenta-
doria que a Refer oferece.

Ferroviários da Central Logística em Triagem
organizaram no dia 5 de outubro, palestras da
área de recursos humanos referentes à
qualidade de vida no trabalho e prevenção à
saúde.
O evento, organizado pela área de Recursos
Humanos da Central e que teve o apoio da
Associação de Engenheiros Ferroviários –
Aenfer, contou com a presença do diretor de
Divulgação e Mercado Fernando José
Alvarenga de Albuquerque e aconteceu no
núcleo da Aenfer em Triagem e reuniu diversos
funcionários da empresa que atentos
acompanharam os temas abordados. O
coordenador do evento Ivo Francisco da Silva
falou sobre gestão de pessoas e salientou que
a vontade de trabalhar deve se renovar a cada
instante. A gestora do Plano de Segurança e

diretoria em foco

Ferroviários participam de palestras sobre
qualidade de vida no trabalho

Exames Deise Ribeiro lembrou da necessidade do
exame periódico que é anual e obrigatório e tirou
dúvidas dos participantes.

Dengue e DSTs
Doenças sexualmente transmissíveis e a
importância do uso de preservativos foram
explicados pela Dra. Vera Laport. A
sexóloga informou os sintomas das DSTs
e o que deve ser feito para se prevenir das
doenças.
A seguir, o médico do Trabalho, Dr. Sergio
Cerqueira, alertou a todos sobre o risco de
uma nova epidemia da Dengue no Rio de
Janeiro e o que devemos fazer para evitar
a proliferação do mosquito transmissor.

Segurança do Trabalho
Insalubridade e periculosidade, aposentadoria
especial, equipamentos que garantem a proteção
do trabalhador e assuntos relativos à segurança
foram abordados pelo engenheiro Reinaldo
Theodoro.

Funcionários atentos acompanham os
temas abordados
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eventos

festa dos aniversariantes
de setembro e outubro
reuniu muitos amigos e
associados que além de

Associação de Engenheiros Fer-
roviários – Aenfer promoveu no
dia 07 de outubro o evento “Um
dia na Aenfer” e a festa dos

Um Dia na Aenfer

A
confraternizarem com os aniversari-
antes e colocar a conversa em dia,
aproveitaram para conferir as novi-
dades do bazar e curtiram a boa mú-
sica da cantora Marília Bevilacqua
com o maestro Agostinho Silva.

Muitos elogiaram a decoração
que entrou no clima primaveril da pa-
lestra realizada anteriormente.

Participaram da comemoração o
presidente da Aenfer Luiz Lourenço
de Oliveira e os diretores João
Carnevale (Financeiro), Celso Paulo
(Acompanhamento Judicial),
Fernando Albuquerque (Divulgação e

Mercado), Carlo de Luca (Produtos e Ser-
viços), Carlos Rommes (Técnico), e a di-
retora Social Telma Regina que presen-
teou os aniversariantes e sorteou brindes
para os convidados.

Fizeram aniversário: Ana de Luca,
Carla Jorge, Glorinha, Telma Regina, Marli
Jorge, Salie, Luiz Lourenço, Antônio Gon-
çalves, Terezinha Guio, Ângela Geannine,
Hermes, Antônio Carlos, Luiz Antônio,
Lygia, Carlo de Luca, Clarice, Célia Regi-
na e Celso Paulo.

A festa dos aniversariantes tem sido
um sucesso e cada vez mais frequentada
com a presença de novos amigos.

disse que devemos polinizar o belo, o bom
e o bem e que as flores trazem mensagens
de vitalidade, crescimento, paciência, reno-
vação e muitos outros sentimentos que po-
dem nos ajudar no fortalecimento interior.

O grande público presente interagiu e
ouviu conselhos que podem fazer a diferen-
ça no cotidiano.

Ao final da palestra, o presidente da
Aenfer Luiz Lourenço de Oliveira agrade-
ceu a presença de todos e parabenizou o
belo trabalho apresentado e as palavras de
positividade da jornalista.

A diretora Telma sorteou brindes aos
participantes e em seguida convidou a to-
dos para participarem da festa dos aniver-
sariantes.

A
aniversariantes de setembro e outubro.
Coordenada pela diretora Social Telma Re-
gina Jorge da Silva a programação come-
çou com um delicioso café da manhã. Em
seguida foi realizada palestra com a jorna-
lista Sandra Braconnot que falou sobre as
propriedades das flores e biomimética, uma
ciência nova que procura mudar o
paradigma, ver o outro lado que não vemos
na natureza. É aprender com a natureza (e
não sobre ela).

Com essa filosofia de vida, Sandra mos-
trou o lado bom de encarar as dificuldades,


