
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

AFEA festeja 59 anos de Lutas e Vitórias 
 
 
  

A Associação Fluminense de Engenheiros e Arquitetos – AFEA 
comemorou 59 anos, na noite desse sábado, 08 de dezembro, com uma festa 
em sua sede social em que estiveram presentes associados a diretoria da 
entidade e convidados . A Associação homenageou cidadãos e profissionais 
que constroem o futuro do país. O vereador eleito de Niterói, Renatinho do 
PSOL, recebeu o certificado de cidadão que constrói o futuro do país.  

Os contemplados com o certificado de profissional que constrói o futuro 
do Brasil foram o engenheiro Luís Carlos Silva, ex-presidente e diretor da 
Associação Gonçalense de Engenheiros e Arquitetos (AGEA); o presidente da 
Associação de Engenheiros Ferroviários (AENFER), Luiz Lourenço de Oliveira; 
o coordenador da comissão de análise e prevenção de acidentes do CREA-RJ, 
Luiz Antônio Consenza; o presidente da Associação de Engenheiros de Volta 
Redonda, Sandro Rosa Correa; o engenheiro Paulo Eduardo Gomes, vereador 
eleito de Niterói; a engenheira Iara Maria Nagle; o engenheiro Sergio 
Abunahman; o presidente do CREA-RJ, Agostinho Guerreiro, representado por 
João Sebastião de Paula Araújo, diretor do CREA RJ; e o presidente do 
Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC), engenheiro Paulo Dias. 
Esteve presente e também fez parte da mesa solene, Jair José da Silva, vice 
presidente da Associação de Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina. 
Estiveram presentes da Diretoria da AFEA:  Engenheiro José Chacon de Assis, 
presidente, Engenheiro Ronaldo Marcenes Tarcsay, 1º tesoureiro, Engenheiro 
José Geraldo Lamas Leite, vice presidente, Engenheiro Elieser Alves dos Reis, 
1º secretário, Engenheiro Elio Ricardo Moraes Pacheco, 2º tesoureiro e 
engenheiro Paulo Roberto Vilela Dias, 3º secretário. 

Na ocasião, foi divulgada a proposta preliminar da comemoração do 60º 
aniversário da Associação, com lançamento do primeiro capítulo do livro de 
memórias da AFEA e do selo comemorativo. Ao final da solenidade, os 
convidados participaram de um coquetel dançante. 

 
 
 
 

                                    Niterói, 10 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 


