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Resumo da Assembleia Geral Extraordinária-

AGE, da AFPF, de 26/09/2020 
 

No dia 26/09/2020, na sede nossa co-irmã, a Asso-
ciação Ferroviária Trilhos do Rio-AFTR, cerca de 
duas dezenas de amigos, simpatizantes e associa-
dos, reuniram-se em AGE para tratar dos seguintes 
assuntos:  
1) Leitura da Ata da AGE anterior, de 17/04/2019, 
que havia acolhido a renúncia do então presidente 
Sr. Antonio Seixas, e deliberado pela paralisação 
das atividades da AFPF, dentre outras. A ATA foi 
aprovada por unanimidade;  
2) Prestação de Contas quanto ao cumprimento das 
medidas recomendada pela AGE de 17/04/2019. O 
presidente Interino, A. Pastori, esclareceu que não 
foi possível fazer o encerramento das atividades da 
AFPF em virtude de estar a documentação oficial da 
Entidade ainda na posse do Sr. Antonio Seixas, e 
também devido às restrições às atividades e aglo-
merações por conta da Pandemia de Covid-19;  
3) Apreciar a proposta apresentada em 06/07/2020 
pela AFTR de assumir a direção e dar continuidade 
às atividades da AFPF, mediante a eleição de um 
novo colegiado para gerir novos rumos da nossa 
Associação. Após a leitura da Carta da AFTR, os 
associados aprovaram a proposta por unanimidade; 
4) Reiterar a renúncia tácita de todo Colegiado da 
AFPF, considerando que a AGE de 17/04/2019 ha-
via deliberado pelo fim da AFPF e a consequente 
paralisação das atividades e responsabilidades da 
Diretoria e do Conselho Fiscal. A AGE, exercendo 
seu direito de soberania, aprovou por unanimidade a 
renúncia de todo Colegiado; 
5) Em relação ao item “Realizar a eleição dos novos 
candidatos para ocuparem as vagas existentes na 
Diretoria e no Conselho Fiscal da AFPF”, foram 
apresentados, eleitos e empossados os seguintes 
novos membros do Colegiado da AFPF, conforme 
indicado na coluna ao lado; 
6) Em seguida, a AGE deu posse a todos candida-
tos, que foram eleitos por aclamação; 
7) Ao tratar de assuntos administrativos em geral, 
ficaram estabelecidas as seguintes tarefas para 
nova Diretoria: 
i - Registar em Cartório as Atas pendentes (2018 e 
2019) e atual;  
ii - Atualizar o cadastro de associados; 
iii - Abrir conta bancária para recebimento das anuí-
dades/mensalidade, cujos valores serão definidos na 
próxima reunião de Diretoria. 

 

Composição da Nova Diretoria da AFPF. 
 

Foram eleitos por aclamação, e devidamente 
empossados, oito novos membros do Colegiado da 
AFPF (5 novos diretores e mais 3 membros do 
Conselho Fiscal), para cumprir o mandato até o 1º 
trimestre de 2022. A configuração do novo Colegiado 
ficou da seguinte forma: 
 

NOVA DIRETORIA    
Presidente:  RICARDO LAFAYETTE PINTO;  

Vice-Presidente: EDUARDO PEREIRA MOREIRA; 
Secretário-Geral: THIAGO L. MOREIRA COSTA;  
Tesoureiro: WEILLER RONFINI B. MARQUES; e, 

Diretor Técnico, ADAIL S. RODRIGUES. 
 

NOVO CONSELHO FISCAL 
Presidente do Conselho:  ANTONIO PASTORI; 
1º. Membro: HELIO SUÊVO RODRIGUES; e , 

2º. Membro: EDSON VANDER TEIXEIRA. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA AGE 

 

   
A esquerda: Ricardo Lafayette, o novo Presidente da AFPF, 
apresentando suas propostas à AGE. Foto da direita: Carlos 
Assis (Vice-presidente da AFTR), Antonio Pastori (Conselheiro) 
e Eduardo Pereira (de costas) atual Vice-presidente da AFPF. 

 
Foto acima: Visão parcial dos presentes à AGE.  
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DESTAQUES NA AGE 
 

Nossa AGE foi abrilhantada pela presença do públi-
co feminino. Na foto abaixo vemos, da esquerda p/ 
direita, as ferreomoças Lilian Borges, Edna Pastori, 
Vera Assis e Carla Matheus (Agente de Turísmo). 
 

 
 

Na foto abaixo, da esquerda para Direita, Edson 
Wander, associado #3 da AFPF, nosso novo Con-
selheiro; ao meio, o Sr. Paulo Clarindo, Pres. do 
Instituto dos Amigos do Patrimônio Artístico e Cultu-
ral – IAPAC, e o novo Conselheiro Helio Suêvo 
Rodrigues, Diretor Vice-presidente da Associação 
dos Engenheiros Ferroviários – AENFER, autor do 
Livro “A formação das Estradas de Ferro do Rio 
de Janeiro – O Resgate da Memória”. 
 

   
 

Ainda acima, na foto da direita, vemos, partindo da 
esquerda para direita, Eduardo Moreira, Vice-
presidente da AFPF, Weiller Ronfini, Tesoureiro da 
AFPF, Juber Decco/IAPAC, e o nosso Diretor 
Técnico, o Sr. Adail S. Rodrigues, que opera o 
trenzinho da AFPF em Miguel Pereira.  
 

Merece registro o fato desta ter sido uma das mais 
concorridas Assembleias da AFPF, com a presença 
de representantes de outras Entidades. Na coluna 
ao lado, a lista dos presentes no dia 26/09, aos quais 
agradecemos o comparecimento. 
 

 
 

  Propostas e Desafios aos Novos Gestores: 
1) Dar continuidade aos esforços do sonho do saudoso 

e eterno Presidente da AFPF, o Engenheiro Luiz 
Octavio da Silva Oliveira em reativar a 1a. Ferrovia do 
Brasil, a E. F. Mauá; 

2) Pôr em operação o material rodante da AFPF em 
Miguel Pereira/RJ, para auxiliar na operação do futuro 
Trem Turístico que deverá entrar em operação em 
breve naquele Município;  

3) Incentivar a implantação dos seguintes Trens Turísti-
cos: TT da Mata Atlântica (Angra dos Reis-Lídice), 
TT da Estrada Real (P. do Sul–Cavarú), TT Rio 
Minas (Três Rios-Além Paraíba Cataguazes) e o TT 
Noguita em Petrópolis, entre Nogueira e Itaipava; 

4) Tornar a AFPF mais operacional mediante maior 
atuação junto as Regionais, demais Entidades con-
gêneres, Frentes Parlamentares, SETRANS, Prefei-
turas e Órgão ligados ao Minfra (ANTT e DNIT), para 
desenvolver novos projetos de TTs. 

5) Tentar obter junto ao DNIT a cessão de uso de uma 
antiga oficina e pátio ferroviário para guardar material 
(trilhos, AMVs, material rodante, peças ferroviárias, 
etc.) que correm o risco de ir para o sucateamento; 

6) Continuar na luta para que o nosso Estado receba os 
R$ 250 milhões que lhe é devido em decorrência da 
multa aplicada na Concessionária FCA (Resolução 
4.131/2013 da ANTT), pelo abandono de centenas de 

Km de linhas férreas pela FCA. 
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