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Transporte ferroviário suburbano
A SuperVia atende a demanda?

Considerado o meio de
transporte coletivo mais rápido,
barato e ecologicamente correto por
ser menos poluente, o trem de
passageiros no Rio de Janeiro tem
deixado a desejar. A queixa é de
quem usa todos os dias os trens
operados pela concessionária

SuperVia.
Anunciado constantemente pela

mídia que novos trens com ar-
condicionado já estão circulando e
que os intervalos vão diminuir pela
quantidade de novos trens, no dia-
a-dia não é o que vem acontecendo.

A SuperVia transporta

atualmente cerca de 500 mil
passageiros ao dia. Os constantes
problemas têm tirado a paciência de
quem usa esse meio de transporte.
Superlotação, atraso nas viagens e
avarias são alguns dos exemplos
que acontecem constantemente.

Página 4 e 5

A Aenfer conversou com passageiros, viajou pelos trens da concessionária nos ramais de
Japeri e Belford Roxo, acompanhou os tumultos que tiveram grandes repercussões e ouviu a
SuperVia.

Pelo terceiro ano, a associa-
ção realizou “Um dia na Aenfer”
que aconteceu no dia 29 de outu-
bro na sede da entidade. Às 10h
foi realizada a primeira palestra do
dia com a fisioterapeuta e
acupunturista Maria Regina Cos-
ta que explicou como ter uma qua-
lidade de vida e deu dicas de exer-
cícios faciais para melhorar as
marcas de expressão.

Página 8

“Um dia na Aenfer”

Ministério dos Transpor-
tes, Governo do Estado do
Rio de Janeiro e IPHAN
criam Museu Ferroviário
Nacional.

Página 7

A Conferência do Clima
e os Transportes

A expectativa criada em torno
da chamada Conferência do Cli-
ma das Nações Unidas – COP-15,
de 7 a 18 de dezembro de 2009
em Copenhague, Dinamarca, é
mais do que justificada. O alerta
dos cientistas e especialistas so-
bre as consequências do aqueci-
mento global, motivado pelo au-
mento das emissões dos gases
causadores do efeito estufa, espe-
cialmente o dióxido de carbono
(CO2), é realmente preocupante.

Página 6
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editorial

Em 2009, a AENFER buscando seu
crescimento e bem estar de seus
Associados desenvolveu uma série de
ações que ao chegarmos ao fim do ano é
sempre bom fazermos uma retrospectiva
junto com vocês.

A Diretoria, juntamente com seus
Conselheiros, foi responsável pela revisão
do Estatuto e pela reestruturação da
Diretoria e estamos colhendo expressivos
resultados no desempenho das
atribuições que lhe cabem.

A aprovação é respaldada pela maior
participação dos associados como
também pelo crescimento do quadro
associativo.

O acompanhamento permanente
dos acontecimentos na REFER, no
SESEF, na Inventariança da RFFSA, na
CBTU, na Central Logística, nas
Concessionárias de transporte de carga
e de passageiros, junto aos Ministérios
dos Transportes, das Cidades e de
Planejamento e Gestão, junto aos
advogados responsáveis pelas diversas
ações em andamento na Justiça, tem
permitido a tomada de providências a
tempo de corrigir o rumo e evitar, em
alguns casos, o agravamento da situação.

A preocupação em oferecer novos
produtos e em manter os associados bem
informados levou à assinatura de diversos
convênios, principalmente na área de
educação.

O congraçamento da classe ganhou
destaque especial. Num período em que
as pessoas passam grande parte do seu
tempo diante de uma tela, seja ela de
computador ou de televisão, a realização
dos encontros dos aniversariantes do mês
e de excursões (este ano tivemos duas,
uma para Campos do Jordão e outra para
Passa Quatro) tem permitido rever
companheiros de jornada que há muito
tempo haviam se afastado de nossa
querida AENFER e com quem gostamos
de manter os assuntos atualizados. Não
podemos esquecer do evento “Um dia na
AENFER”, sempre com palestras sobre
assuntos atuais e de interesse geral.

Porém, nada se consegue sem a
participação de todos. A Diretoria sozinha
não teria alcançado os resultados que
alcançou se não tivesse contado com a
contribuição de seus associados e o apoio
da FAEF, das co-irmãs e da FNTF.

A LUTA CONTINUA.
 Na reta final de seu mandato, a

Diretoria espera continuar contando com
o apoio e a participação de todos que têm
nos acompanhado e daqueles que
também tem muito a contribuir para o
engrandecimento da família ferroviária.
Toda contribuição para o crescimento da
ferrovia e dos ferroviários será sempre
bem vinda.

 Um FELIZ NATAL a todos e um ano
de 2010 com muitas realizações.

FELIZ 2010

A mídia de quando em vez divulga
nomenclatura do modal ferroviário di-
ferenciada, não dando informações cor-
retas, trocando carros de passageiros
por vagões de cargas pesadas, que são
os insumos produzidos na indústria,
comércio e serviços em geral.

Desde o início das discussões, em
vez de a mídia informar que o projeto
que o governo pretende operacionalizar
ser o Trem de Alta Velocidade-TAV, vem
noticiando como Trem Bala, confundin-
do a sociedade tal qual citamos acima.

O Globo, no caderno-economia,
pág. 24 (domingo 26/07) publica repor-
tagem ilustrando com planilhas a nova
ligação entre  Rio-São Paulo, dando
conta que serão 312 km de superfície
(61%); 107 km (21%) de pontes e 90
km (18%) de túneis e terá que subir
mais de 400 metros, na Serra das Ara-
ras, num primeiro momento.

O custo será deveras elevadíssimo,
atingindo a uma cifra de R$ 34 bilhões,
com previsão de a obra ficar concluída
até a Copa do Mundo de 2014, dos 512
km, aproximadamente.

Achamos difícil, mas não impossí-
vel, termos o TAV circulando até Cam-
pinas. Desde que não venhamos a en-
frentar no decurso do tempo e do es-
paço, o imponderável.

O projeto efetivamente é
interministerial, pois envolve diversas

Chegamos ao último mês do ano.
Período de comemorações, Natal,
Ano Novo... Período que muitos
aproveitam para reformar a casa,
trocar os móveis, dar uma
repaginada no visual...
Nem todos podem fazer tudo isso.
Mas o que está ao alcance de
qualquer pessoa é a reforma íntima.
É tempo de fazer uma reflexão
profunda. De perguntarmos para
nós mesmos o que f izemos
durante todo este ano e o que
pretendemos fazer no próximo.
Às vezes vivemos tão atarefados
com o dia-a-dia, que nem
reparamos naquele que está em
nossa volta.

áreas, exigindo estudo acurado e um
profundo planejamento para programar
e executar o grande empreendimento.

A preferência por passagem em tú-
neis visa a diminuir maiores impactos na
montanha e a afetação ao meio ambien-
te. Não se poderá evitar a construção de
pontes longas nesses 512 km de exten-
são da ferrovia.

Quando do anúncio pelo governo
que o custo seria de U$ 11 bilhões dó-
lares, consideramos bem elevado, den-
tro do Programa de Aceleração do
Crescimento-PAC. Com a proximidade
do edital, previsto para setembro, cres-
ceu em mais seis bilhões, chegando a
U$ 17 bilhões, ou seja, 34 bilhões de
reais, se não estou enganado!

A Inglaterra levou 13 anos para
colocar em circulação o seu trem de
alta velocidade. O governo brasileiro
cronometrou em cinco anos, aproxi-
madamente, para tornar realidade o
nosso sonho.

Por isso, entendemos que o futuro
imbróglio será difícil, mas não impossí-
vel de uma resolutividade no tempo e
no espaço, bem próximo da Copa do
Mundo de 2014, tendo o governo já se
manifestado, que o prazo mais propí-
cio será 2016, quando serão realiza-
das as Olimpíadas aqui no Brasil.

Genésio Pereira dos Santos
Conselheiro da AENFER

Reflexão de Natal
É hora de pensarmos sobre o
sentido de nossas vidas e de
valorizarmos cada segundo que
vivemos.
Vamos nos planejar melhor, sem
cobranças, mas traçar metas.
Vamos ter esperança de dias
melhores, pensar no coletivo e
fazer a nossa parte.
Vamos viver melhor!
E lembre-se, esta data é muito
especial porque é comemorado
o nascimento de Jesus, exemplo
de amor ao próximo que precisa
ser seguido.
A Aenfer deseja um Feliz Natal
e um Ano Novo repleto de
realizações!

DIFÍCIL SIM, IMPOSSÍVEL NÃO
A LUTA CONTINUA

 opinião
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DOCE ILUSÃO
Fico preocupada quando abro o jor-
nal e vejo proposta do Governo Fe-
deral de criação da Bolsa Celular,
com um crédito de R$ 7,00/mês, a
ser concedida aos brasileiros que
já recebem Bolsa Família, usando
como moeda de troca com as con-
cessionárias de serviços de teleco-

municações, a benesse de deixarem de recolher bi-
lhões de reais de impostos aos cofres públicos. Num
ano eleitoral esta medida me parece um tanto...
Não sou contra a possibilidade de acesso às no-
vas tecnologias, mas acho que governar é uma
questão de prioridade.

Onde falta emprego, falta comida, falta saúde, falta trans-
porte, e principalmente FALTA EDUCAÇÃO, como vamos
distribuir celulares a quem tudo falta. Estão querendo
brincar com nossos valores que, aliás, precisamos mui-
to procurar.
Nosso país é lindo, exuberante, privilegiado pelas suas
riquezas naturais, mas é uma pena que, diariamente, te-
nhamos que assistir os desmandos administrativos de
nossos governantes e a passividade dos outros pode-
res constituídos.
Há necessidade de crescimento do país para que se pos-
sa realmente gerar empregos, educação continuada para
que se forme mão de obra especializada, obtendo-se
como consequência salários dignos e reajustados pela
inflação real e não esta balela ilusória que vivenciamos,
ultimamente.
O comportamento da nação deveria ser pautado por
três palavras que para mim representam uma Vida com
dignidade:
 LIBERDADE, FRATERNIDADE E IGUALDADE.
O Brasil não pode mais se distanciar desses conceitos.
Não vamos nos iludir e nem acreditar em promessas vãs.
Precisamos, mais do que nunca, de união para continuar o
trabalho de defesa da ferrovia e dos ferroviários, pois infe-
lizmente,  acompanhamos muitos atos decepcionantes nes-
ses últimos anos, inclusive os que afetam a classe ferroviá-
ria diretamente como a estadualização da malha ferroviária
do subúrbio do Grande Rio; o açodamento do processo de
desestatização da Rede Ferroviária Federal SA, cujos resul-
tados nefastos agora estão aparecendo a olhos vistos; a for-
ma inconstitucional de extinção da Empresa, transforman-
do-a em uma colcha de retalhos.
Como se tudo isso não bastasse, vejamos o absurdo que
os ferroviários estão vivendo, apenas para receberem seus
legítimos proventos. Desde 2003, que os reajustes sala-
riais instituídos conforme Dissídios Coletivos ou Acor-
dos Coletivos, vem sendo sistematicamente desrespeita-
dos, sem contar o fato de que têm sido celebrados, roti-
neiramente, muito tempo depois da database, mesmo com
o grande esforço da categoria para concretiza-lo em seu
tempo legal. Os salários e atrasados são pagos ao bel
prazer dos administradores, ou seja, pagam como, quan-
to e quando querem, gerando uma contínua
intranqüilidade no seio da  família ferrovária brasileira.
NENHUMA DESCULPA NESTA ALTURA DO CAMPEONA-
TO PODE SER ACATADA COMO SENDO VÁLIDA, A NÃO
SER UMA TOTAL FALTA DE RESPEITO E GESTÃO.

Saudações Ferroviárias
Clarice Soraggi

Muito boa a
reportagem do
jornal O GLOBO
de 25 de outubro,
páginas 29 e 30.

Aquilo tudo
que os ferroviári-
os por diversas
vezes alertaram
as autoridades e
que, por isso,
eram chamados
de corpora-
tivistas, veio
à tona. E o mais
importante: com o reconhecimento das próprias
concessionárias.

Ferrovias abandonadas, não apenas a via per-
manente (trilhos e dormentes), mas estações, ofi-
cinas, sistemas de sinalização, telecomunicações
e de eletrificação, vagões, casas e vários outros
bens patrimoniais, pagos com os recursos da União
oriundos dos impostos pagos pelos cidadãos e pe-
las próprias empresas formadoras dos consórcios
que deram origem às concessionárias.

Tudo relatado publicamente, por quem de-
veria zelar para que fatos absurdos como esses
não acontecessem: a Agência Reguladora de
Transportes.

Seria hilário se não fosse triste. A própria Agên-
cia reconhecer a sua impotência por não ter con-
seguido impedir que as coisas chegassem ao pon-
to em que chegaram. Agora põe a culpa no proces-
so de desestatização, nos Contratos de Conces-
são, erros que os ferroviários já haviam apontado
desde o início.

Agora, a Agência propõe alternativas que diz exis-
tir nos Contratos celebrados com a União e a extinta
Rede Ferroviária Federal SA - RFFSA que acabarão
gerando recursos para aqueles que não cumpriram a
sua parte nos Contratos: as Concessionárias.

Faltou dizer uma coisa, e isso sempre aconte-
ce quando se fala nas concessões ferroviárias. To-
car no assunto significa explicar como funciona o
processo de concessão do serviço de transporte
ferroviário de cargas, que não é de venda. Ora, se
não é de venda, então é de arrendamento ou alu-
guel. E aluguel tem que ser pago. Pelo menos, para
o cidadão comum a regra é essa. Quanto as con-

cessionárias estão
pagando de arren-
damento dos bens
operacionais? To-
das têm pagado em
dia? Como foi calcu-
lado este arrenda-
mento? Pronto.
Chegamos ao pon-
to. Nunca esse as-
sunto é abordado
porque o povo vai
saber como foi cal-
culado e sua indig-
nação será tão

grande que ele exigirá a revisão dos valores. E
com razão!!

De uma maneira bem simples: Calcularam-se
todas as receitas e despesas ao longo de 30 anos
(prazo da concessão) de cada uma das malhas
que pertenciam a RFFSA, malha considerando
todas as linhas que as compõem, fossem elas
superavitárias ou deficitárias. Ou seja, do lucro ob-
tido com as linhas superavitárias era retirado o pre-
juízo com as linhas deficitárias. Obtido o montan-
te, ele foi trazido a valor presente da época da
desestatização. A partir daí foi calculado o valor
do aluguel trimestral a ser pago pelas concessio-
nárias, valor esse que é corrigido a cada trimestre
por índice estabelecido em contrato. Vale lembrar
que cada malha teve, no início, um período de
carência (período em que nenhum pagamento foi
efetuado) que variou de acordo com as caracte-
rísticas da malha e que teve a finalidade de permi-
tir que as concessionárias se adaptassem ao novo
negócio.

Pelo descrito acima, está claro, límpido, trans-
parente, que as concessionárias estão levando
muita vantagem desde o início, pois desde o início
elas não estão operando os ramais deficitários.
Além disso, por causa do abandono, a depreda-
ção e os furtos nesses ramais atingiram níveis
catastróficos.

Não  é justo fazer o povo pagar mais esta con-
ta quando as próprias concessionárias admitem
que erraram.

A propósito, elas estão pagando? 
Antonio Gonçalves

Diretor Técnico da Aenfer

 bate papo

FALTOU DIZER UMA COISA

Informamos que o enge-
nheiro Eduardo Henrique
Dantas eleito na última eleição
da Aenfer, teve seu nome ho-
mologado na reunião 220 do

Posse
dia 20 de outubro de 2009 para
representar junto ao Crea-RJ o
triênio que se inicia em 2010. A
sua posse no Crea-RJ será no
mês de janeiro de 2010.
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Considerado o meio de transporte coletivo mais
rápido, barato e ecologicamente correto por ser
menos poluente, o trem de passageiros no Rio de
Janeiro tem deixado a desejar. A queixa é de quem
usa todos os dias os trens operados pela
concessionária SuperVia.

Anunciado constantemente pela mídia que novos
trens com ar-condicionado já estão circulando e que
os intervalos vão diminuir pela quantidade de novos
trens, no dia-a-dia não é o que vem acontecendo.

Funcionária de uma empresa aérea, Cristina
Ramos de Souza, 28 anos, mora em Austin e usa o
trem do ramal de Japeri, sentido Centro para chegar
até o trabalho. Mas ela só faz o percurso de ida. Na
volta para casa, às 19h, Priscila prefere pegar o ônibus
e encarar o trânsito da Av. Brasil.

- É menos cansativo porque consigo ir sentada.
Já fiz a experiência de tentar voltar de trem. Não
consigo nem chegar até a porta do trem para entrar.
É muito tumulto e quente demais - Conta ela.

Para se ter uma ideia do que acontece, basta
chegar até as plataformas da estação Central do Brasil
no horário do rush. A volta para casa é sempre
tumultuada nos ramais de Santa Cruz, Japeri e Belford
Roxo. A demora para anunciar a plataforma que o
trem dará partida, induz o passageiro a pensar que o
trem que já está parado na plataforma de costume
vai sair. Mas, quando não é o trem parado que vai
dar a partida, começa o corre-corre, muitos se
arriscam e pulam entre as plataformas. Todo o
sacrifício é pela procura de um lugar para poder viajar
sentado e descansar um pouco, depois de um longo
dia de trabalho.

Passageiros revoltados com o descaso
A SuperVia transporta atualmente cerca de 500

mil passageiros ao dia. Os constantes problemas têm
tirado a paciência de quem usa esse meio de
transporte. Superlotação, atraso nas viagens e avarias
são alguns dos exemplos que acontecem
constantemente. No dia 7 de outubro, por volta de
7h30m, um trem do ramal de Japeri que seguia para

a Central do Brasil apresentou defeito operacional
entre as estações de Edson Passos e Nilópolis na
Baixada Fluminense. De acordo com os passageiros
que estavam na composição, o maquinista não abriu
as portas e nem comunicou o que havia ocorrido.
Quando as portas foram abertas, cerca de 20 minutos
depois, alguns passageiros pularam na linha e
caminharam pelos trilhos até a estação de Nilópolis
e revoltados com o descaso, depredaram a estação,
quebraram roletas, bilheterias e, segundo a SuperVia,
atearam fogo em uma das composições. Várias
estações daquele ramal foram também afetadas
pelos protestos. Na ocasião, pelo menos 11 pessoas
ficaram feridas e a circulação dos trens ficou
suspensa por mais de cinco horas. O quebra-quebra
foi considerado por alguns um ato de vandalismo;
para muitos, uma resposta pela insatisfação e falta
de respeito com os passageiros.

O auxiliar de serviços gerais Antônio C. Neto, 34
anos, acompanhou toda a revolta dos passageiros.
Ele disse que são frequentes os atrasos e as panes.
O estresse por causa da preocupação de chegar no
horário certo é muito grande.

- Imagine ficar durante 20 minutos dentro de um
trem lotado com as portas fechadas? Deu desespero
e raiva. Daí, o povo começou a quebrar.

Antônio disse que o chefe já chamou sua atenção
pelos constantes atrasos ao serviço.

Atrasos e mais outra confusão
Um novo tumulto ocorreu um dia depois. Desta

vez o palco foi a estação Central do Brasil, maior
concentração de embarque e desembarque de
transporte de passageiros do Rio de Janeiro. Cerca
das 16h, a concessionária avisou que todos os ramais
estavam com atraso de 40 minutos. Os ânimos entre
passageiros se exaltaram e um novo tumulto se
formou. Na ocasião, as lanchonetes e quiosques
foram fechados e alguns ainda sofreram reflexos da
desordem. O Batalhão de Choque da Polícia Militar
foi chamado, bloqueou as entradas da Gare da
Central e usou bombas de efeito moral e balas de
borracha para dispersar os manifestantes.

Além da superlotação, atrasos e avarias,

TRANSPORTE FERROVIÁRIO SUBURBANO. A SUPERVIA ATENDE A DEMANDA?
Para responder esta pergunta, a Aenfer ouviu a opinião do público e pediu esclarecimentos da

concessionária que opera os trens de passageiros do Rio de Janeiro desde 1998.

Silmara Reis
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passageiros têm enfrentado outros problemas. Com
a alta temperatura, onde os termômetros do Rio já
registraram este mês 40 graus, o calor no interior das
composições sem ar-condicionado e a quantidade de
pessoas num mesmo espaço é insuportável.

- Por que a SuperVia só coloca os trens com ar-
condicionado quando não está calor? Agora que está
quente eles recolhem os trens – Reclama uma
passageira.

Altas temperaturas, composições sem iluminação,
portas abertas com o trem em movimento, são
problemas que acontecem diariamente no transporte
ferroviário do Rio de Janeiro.

Os jornais de grande circulação noticiaram, no
dia 14 de outubro, que o Ministério Público Estadual
entrou com ação civil pública contra a SuperVia
exigindo que a empresa retirasse em 48 horas,
composições sem condições de circular. O pedido
foi movido pelas últimas falhas que ocasionaram
confusão nas estações. Foi pedido também, através
da Promotoria de Defesa do Consumidor, que a
concessionária fosse obrigada a adotar medidas de
segurança adequadas com plano de emergências e
alerta aos usuários em caso de defeitos.

Abaixo, dados obtidos através da Internet

 Em 30 de novembro de 2007, o último carro de um
trem no sentido Central do Brasil descarrilou na
estação Méier, um dos pilares de sustentação das
escadas rolantes da plataforma foi destruído, uma
espécie de efeito Chicote jogou o carro contra os
pilares da passarela principal de acesso à estação,
que abriga uma lanchonete e as bilheterias e ainda
serve como acesso ao Hospital Salgado Filho, onde
as vítimas foram socorridas.

 Em 30 de agosto de 2007, um acidente a 200m da
estação ferroviária de Austin, no município de Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense, deixou oito mortos e
pelo menos 111 feridos. O acidente ocorreu às
16h09min, quando uma composição que levava
aproximadamente 800 pessoas bateu violentamente
na traseira de outra composição que fazia manobra
na mesma linha, caracterizando assim o pior desastre
dos últimos sete anos.

 Em 10 de agosto de 2004, um outro acidente na
estação de Japeri, na Baixada Fluminense, deixou
pelo menos 50 pessoas feridas, devido à colisão de
dois trens. Segundo investigações realizadas pela
empresa, o trem trafegava a uma velocidade de 70
km/h durante a aproximação da estação, quando o
máximo permitido seria de 30 km/h.

 Em 15 de Abril de 2009, quatro seguranças da
Supervia foram flagrados agredindo passageiros com
socos e chicotadas para que entrassem no trem e
não impedissem o fechamento das portas. A empresa
demitiu os quatro funcionários, porém de acordo com
a Globo, houve denúncias dos funcionários usarem
de força e truculência com frequência, inclusive
utilizando barras de ferro como arma. Suspeita-se que
isto ocorria com anuência da empresa. Na verdade,
estava ocorrendo uma greve no setor ferroviário que
atingia 500 mil usuários dos trens por dia. Muitos
passageiros não respeitavam o direito de greve dos
agentes por se sentir prejudicados e danificavam os

trens, viajavam violando as portas para que essas
ficassem abertas, além de agressões verbais e físicas
aos agentes, devido ao stresse causado pela
precariedade permanente dos trens e pelo
comportamento sempre agressivo mesmos. A greve
durou 4 dias, de 13 a 16 de abril de 2009. De acordo
com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias da Central do Brasil,85% da categoria
aderiu ao movimento. Segundo a Supervia, 30% dos
cerca de 320 maquinistas aderiram à greve, em favor
de melhores condições de segurança para os
funcionários e passageiros.Em nota, a Supervia
lamentou “profundamente o transtorno causado à
população do Estado do Rio de Janeiro”. A empresa
diz estar “buscando as medidas judiciais cabíveis para
a imediata decretação da abusividade da paralisação
e a normalidade da operação”.

Diante de tantos problemas ocorridos, a Aenfer
abriu espaço para ouvir o que a SuperVia tem a dizer
e enviou algumas perguntas ao presidente da
empresa Amin Murad. Recebemos as repostas
através da assessoria de imprensa da concessionária.

Jornal Aenfer -  No horário do rush, na volta
para casa, passageiros sofrem com os
constantes atrasos. Por que isso ocorre com
frequência?

SuperVia - A SuperVia implantou a cultura da
pontualidade no sistema desde 1998, quando era
27% o índice performado antes da concessão.
Após investimentos no sistema e substanciais
melhorias de gestão operacional, este índice veio
crescendo ano após ano e, atualmente, é de 90%
nos horários de rush, o maior índice de toda a
história desse sistema. Para melhorar ainda mais
a pontualidade é preciso que as ações de
vandalismo nas portas sejam reduzidas e
investimentos na substituição de material rodante
sejam feitos para aumentar o MKBF da frota, dentre
outras melhorias operacionais. Nas pesquisas
frequentes com os clientes (que crescem em média
13,8% aa desde o início da concessão) os trens
da SuperVia são considerados o meio de
transporte, mais rápido, mais seguro e mais barato
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Aenfer - Citando um exemplo do que acontece
com os trens que chegam e ficam parados nas
plataformas, por que a empresa não avisa com
antecedência qual será o trem que dará partida,
evitando assim a correria das pessoas, que
muitas vezes acabam se arriscando e pulando
de plataforma?

SuperVia - A empresa marca os horários de
partida dos trens, com a antecedência adequada,
e informa aos clientes através dos avisos sonoros
e os 32 televisores da estação Central do Brasil.
Dois fatores contribuem para a percepção de
confusão quais sejam: alguns clientes se
antecipam à marcação para pegar lugar sentado
nos trens, tentando adivinhar de onde o trem
partirá e a resistência histórica e cultural em
obedecer as normas de segurança e não
atravessar as vias para troca de plataforma,
mesmo com toda a sinalização correspondente e

a orientação dos Agentes de Controle da empresa.

Aenfer - A SuperVia diminui a quantidade de
composições com ar-condicionado em dias
mais quentes? Por que a frota é menor?

SuperVia - A SuperVia possui uma frota
operacional de 159 trens, sendo 37 com ar
condicionado, que circulam todos os dias, em todos
os ramais, em diversos horários. A programação é
feita de acordo com a sazonalidade de dia e
horário. O ar condicionado é hoje o atributo mais
importante para o ganho e retenção de clientes no
sistema ferroviário. Não faz o menor sentido retirar
os trens com ar condicionado em dias mais
quentes. Pelo contrário, os trens com ar
condicionado são os que mais circulam no sistema.

Aenfer - O que a concessionária pretende fazer
para solucionar problemas, como superlotação
e avarias? Qual é o prazo?

SuperVia - O trem é um transporte de massa e a
lotação, nos horários de maior movimento, é
inerente ao serviço, assim como nos demais
sistemas metroferroviários, em qualquer cidade do
mundo. A SuperVia, por sua vez, já melhorou
significativamente as condições do transporte
ferroviário de passageiros da Região Metropolitana
e continuará investindo no sistema para permitir
que mais pessoas sejam beneficiadas pelo
transporte de massa, primordial para o
desenvolvimento de qualquer metrópole. 

Aenfer -  A SuperVia anunciou que técnicos
da empresa viajaram para a China para
antecipar a chegada de 30 novas composições,
mas só estão previstas para circular em 2011.
Por que a demora?

SuperVia - A compra dos trens foi feita por
licitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro
com recursos do Banco Mundial. O prazo de
entrega está de acordo com o que foi estabelecido
na licitação e com os prazos normais de entrega
de trens no mercado internacional. Os técnicos da
empresa foram a China manter contato com a
empresa que está fabricando os trens, conhecer
suas instalações e estabelecer um cronograma de
trabalho conjunto. Não consta nenhuma demora
na entrega destes trens. 

Aenfer - E as composições que já se encontram
aqui, o custo não seria menor se fossem
reformadas?

SuperVia - Não. São 159 trens dos quais 20 são
novos (coreanos) 17 são reformados com ar
condicionado, 73 são reformáveis e passíveis de
colocação de ar condicionado e 49 são trens antigos
de aço carbono que devem ser aposentados/
vendidos no médio prazo por não se adequarem às
expectativas dos clientes do sistema ferroviário. Em
resumo, no médio prazo, precisam ser adquiridos
novos trens, reformados outros e aposentados
outros. Até 2015 toda a frota deverá estar equipada
com ar condicionado, entre reformados e novos.
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A Conferência do Clima e os Transportes
A expectativa criada em torno da chamada Con-

ferência do Clima das Nações Unidas – COP-15, de
7 a 18 de dezembro de 2009 em Copenhague, Dina-
marca, é mais do que justificada. O alerta dos cien-
tistas e especialistas sobre as consequências do
aquecimento global, motivado pelo aumento das
emissões dos gases causadores do efeito estufa,
especialmente o dióxido de carbono (CO2), é real-
mente preocupante.

O governo brasileiro apresentou suas metas a
serem levadas à Conferência. Os quatro grupos em
que foram divididas as ações brasileiras visando à
redução de 36% a 39%, aproximadamente, das nos-
sas emissões de CO2, são: uso da terra, agropecuária,
energia e fontes alternativas.

No entanto, o debate sobre o desequilíbrio da
nossa matriz de transporte não ocupa nem uma li-
nha, nem mesmo na mídia.

Apesar da matriz energética brasileira ser uma
das mais limpas do mundo, o setor de transportes
vai na contramão, com 60% da carga sendo trans-
portada por rodovias e consumindo cerca de 90% do
combustível utilizado pelo setor. Enquanto isso, as
ferrovias transportam apenas 25% da carga.

De acordo com o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), a área de transpor-
tes é responsável por mais de 1/5 das emissões de
carbono do planeta.

Ainda nessa linha, a Agência Internacional de
Energia afirma que o setor responde por 23% des-
sas emissões, com tendência a aumentar, uma vez
que o transporte de carga deverá dobrar até 2050.

A maior fonte de energia utilizada no setor de
transportes é o petróleo e, apesar da busca por mai-

dia a dia

CPI da SuperVia
As contas bancárias vazias da SuperVia podem ser

alvo de investigação em uma Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI), na Assembléia Legislativa do Rio de
Janeiro. Com base na nota publicada no Jornal Extra
da jornalista Berenice Seara, o deputado estadual Má-
rio Marques (PSDB), deu entrada com um pedido de
CPI para investigar irregularidades e indícios de desvi-
os de recursos da SuperVia para evitar pagamento de
decisões judiciais. “Será que a Receita Federal tem
conhecimento do envio do dinheiro da empresa para o
exterior? Essas são algumas das perguntas que a CPI
pretende esclarecer”, disse o deputado.

Fonte: 18/11/09

Sinal verde para VLT em Maceió
O ministro das Cidades, Márcio Fortes e o presi-

dente da CBTU, Elionaldo Magalhães, assinaram no
dia 11/11 a Ordem de Serviço para o início das obras
de implantação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos),
em Maceió. O prefeito de Maceió, Cícero Almeida e
o governador do Estado, Teotônio Vilela, agradece-
ram ao ministro pelo empenho para tornar realidade
a obra da maior importância social para os alagoanos.
Para o presidente da CBTU, o primeiro trecho do VLT
será inaugurado já em agosto do próximo ano.

Fonte: CBTU, 16/11/2009

Fora dos trilhos
Depois de amargar neste ano o pior desempenho

desde 2003 em função da freada nos investimentos
provocada pela crise econômica global, os fabrican-
tes de vagões ferroviários esperam receber um novo
fôlego em 2010. Empresas como ALL, MRS e Vale
devem ir às compras, comenta o diretor executivo do
Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e
Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (Simefre),
Francisco Petrini, que prevê um mercado total de 3,5
mil a 4 mil unidades anuais no país nos próximos qua-
tro a cinco anos, ante não mais do que 1 mil em 2009.

Fonte: Valor Econômico, 04/11/09

Ferrovias ociosas
O descaso do Brasil com sua malha ferroviária,

mesmo após a retomada dos investimentos nesta
década, continua monumental. Levantamento feito
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) mostra que 62% do total de ferrovias conce-
didas à iniciativa privada nos anos 1990 estão ocio-
sos ou abandonados. Por isso, o governo federal está
desenhando mecanismos para recolocar esse tipo de
transporte nos trilhos, começando pela rede de 570
quilômetros subutilizada do Norte Fluminense. Dos
28.831 quilômetros da malha ferroviária existente no
país, apenas 10.930 são explorados, de acordo com
a ANTT.

Fonte: O Globo, 25/10/09

NOSSOS METRÔS
É bem sabido que o metrô é considerado como a

melhor solução para transportar massas e resolver
problemas de deslocamento de grandes populações.
Atualmente no mundo existem cerca de 140 redes
de metrô. As mais extensas são as de Londres e de
Nova Iorque, cada uma com 408 km de extensão.
Em seguida podem ser citadas as grandes redes de
Moscou (292 km), Tóquio (292 km), Seul (286 km),
Madri (226 km) e Paris (212 km).

No Brasil temos implantadas poucas redes, sen-
do o metrô da cidade de São Paulo a maior delas,
com apenas 61 km de extensão, mas em que se des-
tacam algumas qualidades: maior eficiência, mais
moderno e limpo do mundo. Para uma cidade do ta-
manho de São Paulo é muito pequeno, embora o
governo paulista continue trabalhando na sua expan-
são e visando ampliar o sistema para transporte de
3,3 milhões de passageiros, diariamente. Nas demais
grandes cidades brasileiras, somente Rio de Janei-
ro, Brasília, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte
possuem sistemas metroviários em operação. Sal-
vador e Fortaleza estão com metrôs em implantação.

No Rio de Janeiro o metrô, que se extende por
42 km, transporta cerca de 550 mil passageiros por
dia e sua operação encontra-se sob concessão pri-
vada. No momento também recebe investimentos
para sua expansão, embora muito acanhada.

Em Brasília temos um metrô de 42,4 km de ex-
tensão e que transporta cerca de 150 mil passagei-
ros por dia. Lá também existem planos para a expan-
são do sistema.

Em Porto Alegre, existe somente uma linha de
metrô, com 33,8 km de extensão, que é operada pela
Trensurb, empresa do governo federal. Dentro do
programa de investimentos do atual governo essa li-
nha está sendo expandida em mais 9,3 km, cuja pre-
visão de conclusão é dezembro de 2011. Atualmen-
te, o sistema transporta 170 mil passageiros por dia.

Já em Recife e Belo Horizonte a população con-
ta com 37,8 km e 28,2 km de extensão, respectiva-
mente, e são operados também pelo governo fede-
ral. Recife transporta 184 mil passageiros por dia e
Belo Horizonte, 148 mil. O metrô de Recife vem re-
cebendo investimentos do PAC e está sendo moder-
nizado e ampliado, com previsão de conclusão para
o final de 2010.

Se compararmos a extensão desses metrôs com
a população local encontramos índices bem curio-
sos: Rio – 145 mil pessoas/km construído; S.Paulo –
178 mil/km; Brasília – 58 mil;km; Belo Horizonte – 86
mil;km; Porto Alegre – 42 mil/km e Recife – 41 mil/km
e para os metrôs do mundo; Londres – 18 mil/km;
N.York – 46 mil/km e Paris – 52 mil/km. Vemos, as-
sim, que nossos metrôs do Rio e S.Paulo estão de-
vendo muito à circulação de suas populações.

Agora, com a classificação do Rio de Janeiro para
eventos de grande porte como a realização do cam-
peonato mundial de futebol, em 2014, e as Olimpía-
das, em 2016, nos defrontamos com um problema
ainda maior: como atender à demanda e oferecer
transporte rápido e confiável para uma parcela tão
grande de turistas que por aqui deverão aportar.

Luiz Fernando Aguiar
Membro do Conselho Editorial da Aenfer

Fonte: Revista Rodovias & Vias - set/out 2009

pela imprensa

or eficiência dos combustíveis fósseis, com a ado-
ção de novas tecnologias, essa situação ainda per-
manecerá por um longo tempo.

O ministro de Meio Ambiente Carlos Minc afirmou
recentemente que as emissões de CO2 do transporte a
diesel subiram de 380 milhões de toneladas de carbono
para 580 milhões de toneladas de carbono, de 1994 a
2007.

Segundo relatório da Confederação Nacional do
Transporte o setor, além de ser responsável por 70%
da poluição do ar nas cidades, é o segundo maior
emissor de dióxido de carbono, sendo que o modal
rodoviário responde com 88% do total.

Além disso, não podemos nos esquecer que o
trem movido a energia elétrica não gera emissão de
CO2.

A utilização do modal ferroviário, seja em trens
de alta velocidade, metrôs, VLT’s, trens de subúrbio
ou de carga, melhorará em muito a qualidade de vida
da população.

Devemos aproveitar as discussões fomentadas
pela Conferência de Copenhague e mobilizarmos a
sociedade, os governos e as entidades ligadas à área
de transportes para lutarmos com as armas da técni-
ca e do bom senso e colocarmos a questão do trans-
porte ferroviário como aliado da sustentabilidade e
no centro dos debates.

A redistribuição da matriz de transporte, com o
incentivo ao modal ferroviário em detrimento do que
vem ocorrendo há décadas, em que sempre se privi-
legiou o rodoviário, é uma opção política que não pode
mais ser adiada, se realmente queremos nos colocar
entre as grandes nações do planeta.

Engº Fernando Albuquerque
Conselheiro da Aenfer
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 diretoria em foco

Presidente Clarice Soraggi agradece
discurso do deputado federal Arnaldo Fa-
ria de Sá, em defesa da classe ferroviária.

Quero em nome da Família Ferroviária da FAEF /
AENFER agradecer o brilhante discurso proferido por
V. Excia, no dia 26 de agosto, em defesa mais uma
vez do Ferroviário.

Deputado é fundamental o seu apoio para tentar-
mos defender este último patrimônio que ao longo
desses anos construímos e alguns tentam destruir.

Nosso muito obrigada e continuamos a contar
com o amigo.

Saudações Ferroviárias!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais de 40
mil trabalhadores ferroviários da Rede Ferroviária Fede-
ral - RFFSA e da Companhia Brasileira de Trens Urba-
nos - CBTU e suas famílias, abrangendo cerca de 120
mil pessoas, estão prestes a perder suas aposentadori-
as e pensões provenientes da previdência complemen-
tar privada paga por eles, através da Fundação Rede
Ferroviária de Seguridade Social - REFER.

Pasmem senhores deputados. O Governo Federal,
através dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento,
dos Transportes e das Cidades, de há muito, deixou de
honrar seus compromissos com os Planos de Benefíci-
os destes trabalhadores ferroviários, a grande maioria
com mais de 70 anos e que, indubitavelmente, por sua
vida afora, deram a juventude e em muitos casos, a pró-
pria vida, na construção do desenvolvimento do nosso
País, através dos trilhos centenários.

As dívidas da Rede Ferroviária Federal não honra-
das pela União ultrapassam, hoje, a considerável cifra
de R$ 1 bilhão. Se não voltar a ter programado o seu
pagamento a curto prazo, inviabilizará as aposentadori-
as e pensões de milhares de ferroviários que com elas
contam para suas despesas de alimentação e saúde.

A dívida da Rede Ferroviária Federal para com a
REFER, de responsabilidade da UNIÃO, teve sua ori-
gem em instrumentos legais, a saber: - A partir de 01 de
dezembro de 2000, em cumprimento a Emenda Consti-
tucional nº 20, de 15/12/1998, o Plano de Benefício Defi-
nido foi transformado em Plano de Contribuição Defini-
da, atualmente chamado de Contribuição Variável. Essa
transformação resultou em direito a receber pela REFER
da Patrocinadora RFFSA, proveniente da transferência
dos participantes por ocasião da conversão de Plano de
Benefício Definido para a modalidade de Contribuição
Definida, denominado Crédito de Transferência, Conta
Coletiva de Transferência - Pecúlio por morte e da insu-
ficiência do patrimônio liquido em relação à reserva de
benefícios concedidos.

 A RFFSA assinou contrato de dívida com a REFER
em dezembro de 2000, e desde de 2003 não efetuou o
pagamento mensal de suas parcelas. Esta dívida monta
em maio de 2009 o valor aproximado de R$ 1 bilhão.

 O Governo Federal, por um artifício criado, enviou o
assunto à Controladoria.

 No entanto, o Governo Federal sempre excluiu tais
recursos dos orçamentos, proporcionando, assim, a
inadimplência dos contratos.

Em virtude, da Lei nº 8.693, de 3 de agosto de 1993,
que dispõe sobre a descentralização da União para os

Estados e Municípios, dos serviços de transporte ferrovi-
ário de passageiros e assegura ao empregado da CBTU
transferido, o direito de manter-se participante da REFER
e, ainda, obriga as novas sociedades a serem Patroci-
nadoras da REFER, foram formalizadas as transferênci-
as dos sistemas de trens urbanos localizados nos Esta-
dos São Paulo - Companhia Paulista de Trens Metropo-
litanos - CPTM, 1994; Rio de Janeiro - Companhia
Fluminense de Trens - FLUMITRENS, 1994, tendo como
sucessora a Companhia Estadual de Engenharia de
Transportes e Logística - Central; Ceará - Companhia
Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR,
2002; Bahia - Companhia de Transportes de Salvador -
CTS, 2005. Tais empresas já nasceram com dívidas de
responsabilidade da CBTU, de vez que são referentes a
períodos anteriores às transferências das malhas ferro-
viárias de transporte de passageiros para os Estados e
Municípios. Com isto, a não efetivação dos pagamentos
pela CBTU, prejudica o fluxo financeiro e o patrimônio
dos planos de benefícios dessas companhias. O que se
observa é a postergação do equacionamento da dí-
vida. O Governo, por intermédio da Portaria
Interministerial nº 17, de 30.01.2009, publicada em 03/
02/2009, instituiu, como forma procrastinatória, Grupo de
Trabalho Interministerial com o suposto objetivo de iden-
tificar a origem e o exato valor da dívida da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos - CBTU para com o Plano
de Benefícios que patrocina na Fundação Rede Ferrovi-
ária de Seguridade Social- REFER, como se houvesse
necessidade de ser validado o contrato de dívida forma-
lizado em dezembro de 2000.

 O Grupo de Trabalho é composto por servidores
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
do Ministério da Fazenda; do Ministério das Cidades;
Companhia Brasileira de Trens Urbanos; e da Funda-
ção Rede Ferroviária de Seguridade Social. O traba-
lho ainda não foi concluído. Ressalta-se que a criação
do Grupo de Trabalho é mais uma maneira de
postergação do equacionamento da dívida pelo Go-
verno Federal, tendo em vista que tal dívida já foi
auditada pelo Ministério da Fazenda em 2000, confor-
me Relatório nº 068.617, sem nenhuma irregularida-
de apontada quanto sua origem e responsabilidade.
Também foi atestada e certificada ao longo de todos
esses anos nos balanços da Companhia, aprovados
pelas assembléias, da qual participaram representan-
tes da União, acionista majoritária.

Por força da legislação previdenciária a REFER
ajuizou ação judicial, visando a execução dos contra-
tos com a RFFSA e CBTU, na qual reivindica o paga-
mento imediato e integral da dívida, conforme previsto
no instrumento contratual.

Cabe ressaltar que as prestações de contas da
extinta RFFSA e da CBTU foram auditadas e aprova-
das pelo Tribunal de Contas da União - TCU no perío-
do de contratação e inadimplência, sem que houves-
se nenhuma manifestação contrária sobre a sua ori-
gem e seus valores.Tais inadimplências por parte do
Governo Federal vêm acarretando fluxos negativos da
ordem de R$ 22 milhões de reais, destinados ao pa-
gamento de benefícios de aproximadamente 40 mil
assistidos e beneficiários. A ausência de tempestiva
solução da inadimplência do Governo fatalmente acar-
retará graves conseqüências para os milhares de par-
ticipantes da REFER, com a impossibilidade daquela
Fundação deixar de honrar, em prazo curto, seus com-
promissos previdenciários.

Deputado Federal – Arnaldo Faria de Sá

CARTA FAEF
Ministério dos Transportes, Governo do
Estado do Rio de Janeiro e IPHAN criam
Museu Ferroviário Nacional.
Abaixo transcrevemos carta da
presidente Clarice Soraggi, enviada ao
diretor Institucional de Políticas do
Ministério dos Transportes – DERIN,
Afonso Carneiro Filho.

Prezado Senhor,
É com grande satisfação que tomamos

conhecimento da brilhante iniciativa que o
Ministério dos Transportes, juntamente com
o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o
IPHAN, tiveram de criar o Museu Ferroviário
Nacional na Estação de Barão de Mauá.

Temos a certeza de que o Estado do Rio
de Janeiro,  berço da pr imeira ferrovia
brasileira, ganhará uma excelente atração
turística para nossa cidade.

Em nome das Associações Ferroviárias
filiadas a FAEF, de antemão nos colocamos à
disposição desse Ministér io para
desenvolvermos as atividades que forem
necessárias para a concretização desse
nosso sonho, acalentado há muito tempo.

A Associação de Engenheiros Ferroviários
– AENFER nas comemorações dos cento e
quarenta anos da inauguração da primeira
ferrovia brasileira, realizada nas instalações
do atual Museu do Trem, em Engenho de
Dentro, entregou já naquela época, ao
Ministro dos Transportes, um trabalho sobre
a necessidade de termos um Museu
Ferroviário Nacional.

Em nome de todos os ferroviários que
representamos, queremos parabenizar o
i lustre Diretor, pois temos a certeza do
empenho de V. Sa na realização deste projeto,
no qual gostaríamos de poder participar de
alguma forma, junto aos órgãos envolvidos,
tais como os Ministérios dos Transportes, da
Cultura, do Turismo, IPHAN, o Governo do
Estado e a Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro.

Nosso Estado, diante da possibilidade de
sediar os Jogos Olímpicos e uma Copa do
Mundo, terá neste investimento um Pólo
Grandioso de Turismo e um local onde a
história da ferrovia e do desenvolvimento das
cidades brasi le i ras a sua vol ta serão
relembrados, servindo para uma grande
reflexão do futuro crescimento ferroviário
brasileiro.

Aprovei tamos a oportunidade para
apresentarmos nosso sincero cumprimento
por esta acertada decisão governamental,
desejando êxito ao empreendimento.

Saudações Ferroviárias,
Clarice Maria de Aquino Soraggi

Presidente da FAEF
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Pelo terceiro ano, a associação realizou “Um dia
na Aenfer” que aconteceu no dia 29 de outubro na
sede da entidade. Às 10h foi realizada a primeira
palestra do dia com a fisioterapeuta e acupunturista
Maria Regina Costa, que explicou como ter uma
qualidade de vida e deu dicas de exercícios faciais
para melhorar as marcas de expressão. Maria Regina
falou sobre angústia, medo, raiva, mágoa,
sentimentos que não fazem bem à saúde e que
podem ser tratados na acupuntura e medicina
chinesa.

Após a palestra foi feito um intervalo para o brunch
e para ver as novidades do Bazar Aenfer.

A programação continuou às 14h com a palestra
proferida pela professora e pesquisadora em física
na Diretoria de Qualidade do Inmetro Sylvia Helena
Mota Rabello, que abordou o tema “Como tornar sua
casa mais segura”. A professora levantou questões

importantes, principalmente para pessoas da terceira
idade.

Em seguida, a médica dermatologista Kátia
Castello Branco tirou dúvidas da platéia e falou sobre
a necessidade de manter a pele em equilíbrio e como
usar corretamente o filtro solar. Boa alimentação e
hidratação são essenciais para uma boa pele, disse
a médica.

A última palestra do dia trouxe a fisioterapeuta e
professora de dança Ludmila Nascimento. Ela
esclareceu que a prática de atividades físicas traz
inúmeros benefícios para os indivíduos da terceira
idade.

Todos os palestrantes receberam diploma de
participação.

Um dia na Aenfer terminou com sorteio de brindes
entre os participantes e funcionários da entidade que
fizeram a festa com seus presentes.

Profissionais da área de saúde
participaram do evento “Um dia na Aenfer” O Centro Cultural Carlos Lange de Lima

abriu as portas no dia 5 de novembro para mais
uma vez receber os amigos associados que fa-
zem aniversário neste mês.

Um delicioso brunch foi preparado para os
convidados e o clima da festa era de
descontração.

O bazar da Aenfer, que acontece no mesmo
local, trouxe novidades e despertou interesse
de alguns. Foi o caso da associada Stella Le
Coq, que também participa do bazar em todos
os eventos da Aenfer e aproveitou a oportuni-
dade para dar uma conferida nos produtos de
beleza da colega Idalina.

A Aenfer conheceu a sua mais nova associ-
ada, a advogada Leila Elias Couri que foi rece-
bida carinhosamente pelas diretoras Telma Re-
gina e Isabel Junqueira. Leila adorou o ambien-
te e garantiu que vai participar das próximas
comemorações.

Estiveram presentes os aniversariantes Sid-
nei Vagner da Silva, Moyses Luiz Szrajban,
Valderez Vieira de Medeiros e Luiz Fernando Dias
Aguiar. Todos foram presenteados pela Aenfer.

Professora Sylvia Helena Mota Rabello Dra. Kátia Castello Branco

Professora  Ludmila NascimentoFátima contente ao ser sorteada

Carlinhos: mais um contemplado no sorteio de brindes

Aniversariantes de Novembro

A diretora social Telma Regina, sorteando brindes


