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Ao preencher a ART ou a RRT  Colega não se esqueça! 

ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

Mensagem do Presidente da SEAERJ  
Aos senhores segurados pelo Plano de Saúde instituído  

através da SEAERJ 
  

 Devido a atual situação porque passa o Estado do Rio de Janeiro,  

a SEAERJ não pode mais arcar com os pagamentos dos segurados.  

 Solicitamos que a quitação seja feita até a data de  

vencimento do boleto.  Obrigado pela compreensão. 

Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro 

PRÓXIMAS  PALESTRAS & EventoS 

A engenharia e as cidades brasileiras 
Data: 29 de junho de 2016          Horário: a partir das 13:30h 

Local: Auditório do Clube de Engenharia - Av. Rio Branco, 124 –25º andar   

Centro – Rio de Janeiro/RJ 

AS FERROVIAS SEM FRONTEIRAS DE MAUÁ 

 

 O historiador Eduardo André Chaves Nedehf, fundador da Sociedade Memorial Visconde de Mauá, apre-

sentou a palestra “Mauá e as ferrovias que ele construiu pelo mundo” no dia 21 de junho, no auditório da 

SEAERJ. O evento mediado pelo presidente da SEAERJ, Nilo Ovídio, contou com a presença de sua mã e Francis-

ca Chaves Nedehf, marquesa de Viana, de amigos próximos e de ilustres associados. O encontro destacou as 

inúmeras construções das estradas de ferros no Brasil e ao redor do mundo, como também peripécias ocorridas 

no século XIX. 

 Mauá, pioneiro da industrialização brasileira, modernizou o Japão transformando-o de nação com estru-

tura social medieval em uma nação industrializada aonde inaugurou a Companhia de Caminhos de Ferro de Yo-

kohama, em 12 de junho de 1872. Mauá também inaugurou a Companhia Cearense da Via Férrea Central Batu-

rité, no Brasil, em 30 de novembro de 1873, além de construções de estradas de ferros em países da Europa, 

América do Sul e África. 

 No final da sua apresentação, Eduardo lamentou a destruição de muitas estradas de ferros no Brasil e 

concluiu parafraseando Gustavo Barroso: “O BRASIL ESQUECE SEUS VERDADEIROS HERÓIS!” 

   

   

DEU  NA  IMPRENSA 


