
                  
                    

PARABÉNS ASSEF! 
 SESSENTA E SEIS ANOS DE EXISTÊNCIA 

 
 
No dia 20/05/1954, nascia a Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Sorocabana 
fundada pelo Engenheiro WALFREDO REBELLO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI.  
Desde sua criação a nossa Associação atravessou períodos marcados por transformações 
conjunturais e estruturais, tais como mudanças de governo com as consequentes 
adaptações quanto às diretrizes e reconfiguração das prioridades, mudanças estruturais 
na empresa até a formação de uma nova empresa denominada FEPASA em 1971, produto 
da união das cinco ferrovias paulistas, quais sejam: “Estrada de Ferro Sorocabana”, 
Estrada de Fero Araraquarense”, “Estrada de Ferro São Paulo Minas”, “Estrada de Ferro 
Mogiana” e “Companhia Paulista de Estradas de Ferro”. 
Com o advento da nova empresa houve a necessidade de se unir as Associações de 
Engenheiros existentes, culminando com a criação da “Associação dos Engenheiros da 
FEPASA”, a nossa ASSEF, em março de 1.979. Essa nova Associação teve uma trajetória 
brilhante, bastante ativa e participativa na discussão de assuntos inerentes à Ferrovia. 
A partir de maio de 1998, por decisão governamental a FEPASA foi federalizada, passando 
a ser “Malha Paulista da Rede Ferroviária Federal – RFFSA”. Por esse motivo foi aprovada 
uma alteração no Estatuto da ASSEF com a consequente alteração da razão social para 
“Associação dos Engenheiros Ferroviários no Estado se São Paulo”, continuando com a 
sigla ASSEF. 
Foram sessenta e seis anos que marcaram nossas vidas e que ainda desperta em nós a 
emoção de sermos ferroviários e a consciência do quanto esse modal é importante e 
fundamental para estruturar o desenvolvimento econômico e social do nosso País. 
Cada um de nós, ferroviários que somos e sempre seremos, merecemos os parabéns por 
eternizar essa ideia e por sermos responsáveis por ela. Fomos e somos protagonistas. Há 
que se destacar o espírito coletivo, de colaboração, de entrega e de desprendimento, 
sinônimos da “Alma” ferroviária. O amor pela ferrovia não é apenas saudosismo ou 
sentimento, ser ferroviário não é uma profissão, ser ferroviário é acreditar, ser ferroviário 
é uma MISSÃO. 
 
PARABÉNS A TODOS NÓS FERROVIÁRIOS E A TODOS OS AMANTES DA FERROVIA.  
 


