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Pezão prestigia AEERJ e reafirma 
compromisso com importantes 

investimentos para o Estado do Rio

O dia 3 de dezembro de 2014 fechou com chave 
de ouro um ano de muitas realizações para a AEERJ. 
A entidade recebeu a visita do governador reeleito 
Luiz Fernando Pezão, que participou do coquetel de 
confraternização com os dirigentes das empresas 
associadas.

Recebido pelo presidente do conselho, Francis 
Bogossian, e pelo presidente-executivo Luiz Fernando 
Santos Reis, Pezão discursou para os associados, 
agradeceu a parceria da AEERJ e destacou a retomada 
do crescimento do Rio de Janeiro nos últimos anos. “O 
Rio era um estado sem representatividade em Brasília, 
endividado e sem capacidade de investimento. O setor 
da construção sofreu com isso, mas nos últimos anos 

Ao lado de Francis Bogossian e Luiz Fernando Santos Reis, Pezão anuncia a permanência de José Iran na Secretaria de Obras

“Mesmo com um cenário 
complicado no país em 2015, 
os investimentos no Estado do 

Rio estão garantidos”

nós fizemos uma revolução nesse Estado”, destacou 
Pezão, que aproveitou o encontro para passar 
uma mensagem positiva. “Mesmo com um cenário 
complicado no país em 2015, os investimentos no 
Estado do Rio estão garantidos”, declarou, citando 
as obras de melhoramento no sistema de água da 
Baixada, a Linha-3 do metrô e Guandu 2, entre outras.   

anos
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Luiz Fernando Santos Reis 
fez questão de agradecer 
a presença do governador. 
“Agradecemos todo o apoio que 
o senhor sempre demonstrou 
e queremos reafirmar que a 
AEERJ quer ampliar cada vez 
mais esse diálogo”, disse. Luiz 
Fernando também anunciou que 
a associação pretende iniciar 
em 2015, quando completa 40 
anos, um programa de apoio 
a ações de responsabilidade 
social. A ideia, explicou Luiz 
Fernando, surgiu graças ao 
sucesso de uma parceria entre 
a AEERJ e o governo. Em 
maio de 2014, as associadas 
realizaram o Mutirão AEERJ-
Delegacia Legal, que em regime 
de doação foi responsável 
por obras de reforma em 
13 delegacias do Estado às 
vésperas da realização da Copa 
do Mundo.

Em seguida, Francis 
cumprimentou Pezão pela 
retomada do desenvolvimento 
do Estado e afirmou que 
a recuperação do estado 
beneficia não apenas as 
empresas, mas as pessoas, os 
trabalhadores fluminenses.

O encontro reuniu os 
representantes das empresas 
de engenharia do estado e 
autoridades do governo como 
o José Iran Peixoto, secretário 
de Obras, Vicente Loureiro, 
subsecretário da Seobras e 
Henrique Ribeiro, presidente 
do DER. Pezão anunciou, em 
primeira mão, a permanência 
de José Iran, no cargo de 
secretário de Obras, em sua 
nova equipe de governo. 

Luiz Fernando entregou a Pezão uma placa de agradecimento da associação pelo trabalho que o governador vem 
desempenhando desde 2009 no setor de infraestrutura do Estado.

Comemoração dos 40 anos da AEERJ 
Nesta oportunidade a AEERJ ratificou o convite para a cerimônia de comemoração dos 

seus 40 anos, que será realizada no dia 25 de junho de 2015, quando pretende formalizar o 
contrato de recuperação de uma ala da Santa Casa de Misericórdia. O governador confirmou 
sua presença.

No auditório lotado 
destacaram-se na 
primeira fila ( da 

esquerda para direita)  
Vicente Loureiro,  
subsecretário da 

Seobras, José Iran 
Peixoto, secretário 
estadual de Obras 

e Henrique Ribeiro, 
presidente do DER
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Luiz Fernando entregou a Pezão uma placa de agradecimento da associação pelo trabalho que o governador vem 
desempenhando desde 2009 no setor de infraestrutura do Estado.

Termo de intenção de doação para Santa Casa 
da Misericórdia do Rio de Janeiro

No ano em que a AEERJ completa 40 anos, a entidade dará início a uma política de 
responsabilidade social que prevê investimentos da entidade em projetos que beneficiam 
idosos e/ou crianças. No evento com o governador Pezão, a associação entregou ao 
governador um termo de intenção de doação para estudo de reforma de uma ala da Santa 
Casa de Misericórdia. A proposta é viabilizar a doação ainda em 2015, após estudos em 
parceria com o governo estadual. A associação estudará anualmente os projetos que 
receberão as doações. 

Comemoração dos 40 anos da AEERJ 
Nesta oportunidade a AEERJ ratificou o convite para a cerimônia de comemoração dos 

seus 40 anos, que será realizada no dia 25 de junho de 2015, quando pretende formalizar o 
contrato de recuperação de uma ala da Santa Casa de Misericórdia. O governador confirmou 
sua presença.

Mutirão AEERJ-Delegacia Legal
O mutirão organizado pela AEERJ recuperou as seguintes 

Delegacias Legais: DAIRJ (Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro); 4ª DP (Central do Brasil); 5ª DP (Mem de Sá); 6ª 
DP (Cidade Nova); 10ª DP (Botafogo); 12ª DP (Copacabana); 
13ª DP (Ipanema); 16ª DP (Barra da Tijuca); 17ª DP (São 
Cristovão); 18ª DP (Praça da Bandeira); 19ª DP (Tijuca); 20ª DP 
(Vila Isabel) e a 165ª DP (Mangaratiba).

O pool de construtoras que executaram os serviços foi 
formado por:   Contemat Engenharia, Construlagos Construtora, 
Construtora Lytorânea, Construtora M. Alves, Dimensional 
Engenharia, EIT Engenharia, Engetécnica, FW Empreendimentos, 
Geomecânica S/A, Hydra Engenharia, Ipê Engenharia, Mississipi Empreendimentos, Nova 
Santa Luzia Engenharia, RGI Empreendimentos, Silo Engenharia, Spil Serviços Técnicos e 
União Norte Fluminense Engenharia. 
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Em clima descontraído 
o governador Pezão 

e Vicente Loureiro 
confraternizaram com os 

associados da AEERJ


