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Aenfer celebra o dia
do ferroviário
Para celebrar o dia do ferroviário, a Aenfer promoveu o seminário “A Ferrovia
Viva” realizado no dia 30 de abril na sede da associação e reuniu diretores
da instituição, associados e estudantes. Pág. 3
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participam do VIII
Seminário
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Fernando Rodrigues
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Aenfer faz excursão a cidade de Tiradentes- MG
O grupo visitou os melhores restaurantes da culinária mineira - Pág. 8

Da esquerda para a direita, os engenheiros Antônio Gonçalves, Raul de Bonis, Clarice Soraggi, Renê Schoppa e Álvaro de Frontin Werneck
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Não importa onde você parou...Em que
momento da vida você cansou...O que
importa é que sempre é possível e
necessário �recomeçar�.
Recomeçar é dar uma nova chance a si
mesmo...Renovar as esperanças na
vida e, o mais importante...Acreditar em
você de novo.
Sofreu muito neste período? Foi
aprendizado...
Chorou muito? Foi limpeza da alma...
Ficou com raiva das pessoas? Foi para
perdoá-las um dia...
Sentiu-se só por diversas vezes? É
porque fechaste a porta até para os
anjos...
Acreditou que tudo estava perdido? Era
início de tua melhora...
Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe
alto...Queira o melhor do melhor...
Se pensarmos pequeno, coisas
pequenas teremos...Mas se desejarmos
fortemente o melhor e principalmente
lutarmos pelo melhor...O melhor vai se
instalar em nossa vida.
Porque sou do tamanho daquilo que
vejo, e não do tamanho da minha altura.

Carlos Drummond de Andrade

 dia 30 de abril, dia do
Ferroviário, terá em 2010
um enfoque especial.

Para enaltecer essa

Viva” com o objetivo de destacar
a importância da ferrovia para o
bom funcionamento das cidades
(transportando as pessoas de
casa para o trabalho e do trabalho
para casa, sem engarrafamentos
e sem polu ição) e para a
economia (transportando grandes
volumes de cargas a longas
distâncias com alto rendimento
energético e baixa agressão ao
meio ambiente).

Os palestrantes,  Renê
Fernandes Schoppa e Raul de
Bonis, dispensam maiores elogios
em face do currículo de trabalhos
desenvolv idos na área de
transporte.

Num ano de vital importância
para o país, a Aenfer espera estar
contribuindo para a elevação do
nível  dos debates entre os
candidatos, colocando na pauta
um assunto, FERROVIA, que não
pode continuar sendo relegado a
segundo plano,  sob pena de
manter o Brasil no terceiro mundo.

reflexãoeditorial

O
classe trabalhadora que sempre
encontra forças para superar todas
as dificuldades no trabalho do dia a
dia (e que não são poucas), a Aenfer
programou o Seminário “A Ferrovia

Conselheiros aprovam
Grupo de Trabalho da
Condecoração Engenheiro
Paulo de Frontin

A Condecoração Engº Paulo de
Frontin chega em seu XIII ano. Para
compor o novo Grupo de Trabalho (GT),
em reunião do Conselho Deliberativo da
Aenfer, na 225ª sessão realizada no dia
27 de abril de 2010, foram aprovados os
nomes dos membros que farão parte do
GT da Condecoração Engenheiro Paulo
de Frontin 2010.

Presidente do Gupo de Trabalho :
Pedro Paulo Thobias Ferreira dos Santos

Membros associados efetivos :
Álvaro de Frontin Werneck, Carlo
Luciano de Luca, Carlos Roberto
Monteiro Rommes, Fábio Luiz Uccelli
Guedes e Fernando José Alvarenga de
Albuquerque

Membros associados especiais:
Glória Maria Barbedo Marins Lima, Luiz
Fernando Aguiar e Talita Franco
Rodrigues.

A data limite para recebimento das
indicações será até o dia 09/07/2010. A
ficha de proposta de indicação já está
disponível em nosso site:
www.aenfer.com.br

Como surgiu a Condecoração
Engenheiro Paulo de Frontin?

O Conselho Deliberativo da Asso-
ciação de Engenheiros Ferroviários -
AENFER, na 63ª Reunião Ordinária,
realizada em 20 de maio de 1997, apro-
vou a Condecoração do Mérito Ferro-
viário AENFER”, denominada “Conde-
coração Engº Paulo de Frontin”, por ser
esta denodada personalidade patrono
do engenheiro ferroviário.

A Condecoração tem por finalida-
de agraciar todos aqueles que tiveram
ação destacada e eficaz na defesa dos
interesses e do bom nome das Empre-
sas Ferroviárias; prestaram serviços
relevantes ao desenvolvimento do
transporte ferroviário e a preservação

da memória histórica ferroviária; prati-
caram ato heróico e contribuíram direta
ou indiretamente para a evolução do sis-
tema ferroviário nacional e consequente
engrandecimento do Brasil.

A fim de preservar e manter seu
valor, dada a nobre finalidade para a
qual foi instituída, serão concedidas,
anualmente, no máximo, 5 (cinco)
condecorações. Esta escolha está a
cargo do Grupo de Trabalho da Con-
decoração, formado por um membro
da Diretoria da AENFER, que o presi-
dirá e por mais 5 (cinco) Associados
Efetivos, todos designados pela Dire-
toria da AENFER, e 3 (três) Associa-
dos Especiais, em sistema de rodízio,
com homologação do Conselho
Deliberativo. Em casos especiais,
com a aprovação do Conselho
Deliberativo, podem ser concedidas,
anualmente, mais do que cinco con-
decorações.

A entrega da Condecoração Engº
Paulo de Frontin será feita em ceri-
mônia pública, realizada, preferenci-
almente, na data da posse da Direto-
ria e/ou dos terço dos membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, rea-
lizada anualmente, ou em outra data
comemorativa, determinada pela Di-
retoria da AENFER.
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Ao longo de alguns meses
vimos nos preocupando bas-
tante com as decisões que vem
sendo tomadas pelo Ministério
do Planejamento, Orçamento e
Gestão, especificamente pelo
Departamento de Administra-
ção de Pessoal de Órgãos Ex-

tintos – DERAP, onde vem ocorrendo algu-
mas distorções no trato das
complementações de aposentadorias e pen-
sões dos ferroviários.

A AENFER, em 24/02/2010, participou de
uma reunião naquele departamento, onde

compareceram também representantes da FAEF
(Federação das Associações de Engenheiros
Ferroviários), da FNE (Federação Nacional de
Engenheiros), da TRENSURB, AFARGS (Asso-
ciação de Ferroviários do Rio Grande do Sul),
do Conselho Regional de Engenharia do Rio
Grande do Sul, e os Deputados Federais Maria
do Rosário e Marcos Maia, vice-presidente da
Câmara Federal, ambos do PT – Partido dos Tra-
balhadores e que se apresentaram como repre-
sentantes do Governo Federal.

Como resultado desta reunião as conces-
sões das pensões, que vinham tendo o seu

valor diminuído, foram solucionadas, passan-
do as mesmas a representarem o valor das
aposentadorias dos ferroviários falecidos.

No entanto, com relação às aposentadori-
as, ficaram de encaminhar uma consulta à AGU
(Advocacia Geral da União), para resolver o
impasse relativo ao termo “remuneração” que
consta no texto da Lei 8186/91, porém decorri-
dos mais de dois meses não obtivemos nenhu-
ma resposta, o que nos causa espécie, visto
que tanto a CLT (Consolidação das Leis Tra-
balhistas), como o RPS (Regulamento da Pre-
vidência Social), são claros em seus conceitos
de remuneração, quando deixam expresso que
é o valor do salário e tudo o mais que se rece-
be durante o mês, quando o DERAP está con-
siderando apenas o salário e o adicional por
tempo de serviço.

Desde 30 de março estamos reivindicando
nova reunião, desta vez com o próprio ministro
da pasta, uma vez que o Presidente da Repú-
blica em resposta a nossa carta, cujo teor en-
contra-se no site e que foi publicada no nº an-
terior do Jornal da AENFER, informa que a en-
caminhou àquele Ministério para que se tomas-
sem as medidas necessárias à normalização
dos procedimentos.

Enviamos cartas aos deputados que nos
acompanharam na reunião anterior, para que
intercedessem para que esta reunião fosse ime-
diatamente realizada, o que até o presente mo-
mento não conseguimos agendar, pelos mais
variados motivos alegados, pela assessoria do
Ministro.

Fizemos cartas a outros deputados e se-
nadores, e esperamos conseguir esta reunião
o mais rápido possível.

Neste momento, estou em Brasília e fazen-
do contato com os parlamentares que podem
nos apoiar, e provavelmente terei que fazer
outras viagens para que possamos solucionar
este impasse o mais rapidamente possível. Afi-
nal temos que lutar para que não sejam as nos-
sas leis da complementação desvirtuadas em
seu espírito maior que é a permanente igual-
dade entre os ferroviários ativos e inativos.

Quanto ao dissídio coletivo deste ano de
2010, já foi dada entrada na VALEC, já tendo
ocorrido mesas de negociações. Acompanha-
remos o desenrolar das negociações e como
sempre estaremos à disposição para o que se
fizer necessário.

Saudações ferroviárias
Engª Clarice de Aquino Soraggi

Encontro Regional de Preservação e
Revitalização Ferroviária

Engenheiro Álvaro de Frontin Werneck representando a Aenfer Eng. Rubem Eduardo Ladeira à mesa como eng. Álvaro de Frontin Werneck

A cidade de Barra do Piraí recebeu nos dias 07 e
08 de maio, ferroviários que participaram do Encontro
Regional de Preservação e Revitalização Ferroviária.
O evento, promovido pela Associação Brasileira das
Operadoras de Trens Turísticos e Culturais (Abott),
Movimento de Preservação Ferroviária (MPF) e a
Prefeitura de Barra do Piraí aconteceu no Royal
Sporte Club e começou às 9h da manhã.

O tema de abertura do evento foi sobre “Turismo
Cultural Ferroviário – Atualidade e Perspectivas”,
com a participação do presidente da Associação
Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos e
Culturais, Sávio Neves Filho.

O engenheiro Álvaro de Frontin Werneck
representou a Aenfer e discorreu sobre o tema:
“Memória de Paulo de Frontin – Um Engenheiro
Ferroviarista”.  O diretor do Departamento Cultural e
Preservação Ferroviária da Aenfer,  engº Rubem
Eduardo Ladeira esteve presente no debate.

No sábado (08), vários temas foram abordados,
entre eles, “Preservação e Revitalização Ferroviária –
Propostas para Barra do Piraí e Região”, pelo presidente
da MPF, Victor José Ferreira e “A Retomada do Projeto
dos Trens Regionais”, tema abordado pelo conselheiro
da Aenfer e assessor da Sup. Projetos da Valec
Engenharia, Construções e Ferrovia, engenheiro Helio
Suêvo Rodriguez.
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Aenfer celebra o dia do ferroviário

Para celebrar o dia do ferroviá-
rio, a Aenfer promoveu o seminário
“A Ferrovia Viva” realizado no dia
30 de abril na sede da associação e
reuniu diretores da instituição, asso-
ciados e estudantes. A diretora Ad-
ministrativa Isabel Cristina Junqueira
de Andréa, fez o cerimonial e pediu
para o diretor Técnico Antônio Gon-
çalves abrir o evento. Ele falou da
escolha dos dois profissionais feita
pela Associação para a realização do
Seminário, Raul de Bonis e Renê
Fernandes Schoppa, ambos de re-
conhecida capacidade e de muitas
realizações, claramente demonstra-
das em seus currículos. Antônio
Gonçalves enfatizou que após dois
anos de muito trabalho, tanto no
âmbito interno, para o fortalecimen-
to e modernização da Aenfer, como
no âmbito externo, lutando pela pre-
servação dos direitos legitimamente
adquiridos pelos ferroviários, e pe-
las entidades que nos são caras,
Refer e Sesef, a Associação pode,
enfim, dar sua parcela de contribui-
ção no âmbito da técnica ferroviária.

A presidente da Aenfer Clarice
Soraggi lembrou dos 156 anos da fer-

PAÍSES ÁREA TERRIT. EXTENSÃO PART. NA MATRIZ
KM² FERROV. (KM²) CARGAS %

RÚSSIA 16.995.800 87.157 81

CHINA 9.326.410 65.650 37

CANADÁ 9.220.970 64.994 46

EUA 9.158.960 194.731 43

BRASIL 8.456.510 28.556 25

AUSTRÁLIA 7.617.930 41.588 43

ÍNDIA 2.973.190 63.518 40

FONTE: IBGE E CIA FACTBOOK - 2003

rovia brasileira, ressaltou que é mui-
to importante olharmos para o futuro
e que tem orgulho de pertencer a
essa categoria.

Os engenheiros René Schoppa e
Raul de Bonis proferiram palestras
enfocando o passado e o futuro da
ferrovia no Brasil. Um panorama da
história e evolução da ferrovia brasi-
leira foi explanado pelo assessor da
Câmara Brasileira de Contêineres,
Transporte Ferroviário e Intermodal
engenheiro René Schoppa, falou so-
bre “A Ferrovia, sua origem e evo-
lução” passando pelas primeiras ex-
periências no mundo para transpor-
tar grandes volumes de cargas, no
qual os trilhos tiveram suprema im-
portância, até a situação atual das
ferrovias sob concessão, as quais
transportam principalmente minério
de ferro, chegando às primeiras ex-
periências de carregar grandes car-
gas através de contêineres. Em sua
explanação foram apresentados po-
sição das ferrovias brasileiras nos
países de dimensões continentais,
citando que, como nos demais paí-
ses, as ferrovias brasileiras foram
implantadas a partir de meados do
século XIX e a maior parte das linhas
conservam os traçados originais.

Muitas linhas, especialmente os
ramais, foram erradicadas após a
expansão da malha rodoviária pavi-
mentada e a implantação da indús-
tria automobilística em meados do
século XX.

Hoje, o Brasil é o país de gran-
des dimensões territoriais com a pior
matriz de transportes como mostra o
quadro a seguir:

No Cerimonial - A diretora Administrativa, engª Isabel
Cristina Junqueira de Andréa

Da esquerda para a direita: diretor Técnico da Aenfer, Antônio Gonçalves; diretor de Planejamento, Expansão e Marketing da CBTU,
Raul de Bonis; presidente da Aenfer, Clarice Soraggi; assessor da Câmara Brasileira de Contêineres de Transporte Ferroviário e

Intermodal, Renê Schoppa e o associado da Aenfer, Álvaro de Frontin Werneck

Palestra do engº Raul de bonis Dir. Antônio gonçalves falou da importância do seminário

Diretores e convidados acompanham a palestra do engº Renê Schoppa
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Em decorrência agravam-se proble-
mas não só na área de transportes como
na habitacional, no saneamento, na se-
gurança, entre outras. O transporte ro-
doviário, por seu lado, acabou contribu-
indo para a expansão desordenada de
nossas cidades. Em conseqüência temos
hoje maior tempo de percurso nas con-
duções, mais poluição, mais consumo de
energia e maior o ônus sobre o orçamen-
to familiar. Novos estágios de desenvol-
vimento urbano estão muito dependen-
tes da área de transportes. Não dá mais
para pensar no trem isoladamente; é pre-
ciso que o planejamento contemple as
demais demandas das cidades: moradia,
regularização fundiária, saneamento, etc.
Finalizou enfatizando que é preciso mu-
dar a cultura que rege nosso modo de
pensar o desenvolvimento.
Os convidados participaram fazendo per-
guntas aos palestrantes. Fazia parte do
público, amantes da ferrovia. O agente
de Segurança Anderson Esteves, 32
anos, veio direto do trabalho prestigiar o
evento. Anderson é um leitor assíduo de
livros ferroviários e disse que achou o
nível das palestras muito bom.

Ao término das apresentações, a
presidente Clarice Soraggi agradeceu a
participação de todos e salientou que
não adianta o crescimento de um país
sem que se passe pela engenharia, seja
qual for a modalidade. Disse também
que a Aenfer estará sempre ao lado da
engenharia e do progresso do país.

Pela manhã, houve visitação na
Estação Guia de Pacobaíba - Mauá /
Magé, O evento que contou com a pre-
sença de diversos ferroviários foi pro-
movido pelo Movimento de Preserva-
ção Ferroviária. Na Estação Barão de
Mauá, na Leopoldina – RJ, foi lançado
o livro Trilhos e Letras: Uma Antolo-
gia do Trem. O livro traz crônicas, po-
emas e músicas de diversos autores
ferroviários e ferroviaristas. Adélia Pra-

do, Affonso R. Sant’Anna, Arnaldo
Niskier, Fernando Brant, Ivan Lins, Ger-
son Toller e associados e conselhei-
ros da Aenfer Genésio P. Santos, Hé-
lio Suêvo e Renê Schoppa, participa-
ram desta obra.

No Espírito Santo, aconteceu uma
sessão solene na Assembléia
Legislativa em comemoração ao dia
do ferroviário. Uma locomotiva em mi-
niatura foi colocada na entrada do

Plenário e fotos históricas de traba-
lhadores.

Em São Paulo, foi realizada uma
exposição sobre a história dos trens
de ferro que atravessavam o estado
paulista durante a época imperial.
Móveis antigos usados nas antigas
estações de trens, fotos e vídeos fi-
zeram parte do acervo, além de uma
réplica de uma locomotiva na Esta-
ção Jundiaí.

O dia do ferroviário foi comemorado em muitas partes do país, o que
mostra a força dessa classe.

A matriz do transporte de cargas
dos seis maiores países, mostra que
o Brasil é o mais dependente do
transporte rodoviário.

Schoppa abordou ainda a ques-
tão do TAV, onde no Brasil se propõe
a exploração privada; esse mesmo
tipo de trem no resto do mundo é
gerido pela administração pública.
Perguntado sobre a extensão da
malha ferroviária mais atualizada foi
enfático em dizer que essa informa-
ção não tem sido prestada pelas au-
toridades, conforme desejado, mas
há quem afirme que chega a 11 mil
quilômetros.

O diretor de Planejamento, Ex-
pansão e Marketing da CBTU enge-
nheiro Raul de Bonis abordou o tema
“As cidades e o Trem”. Apresentou
inicialmente a atuação da CBTU nos
sistemas de trens urbanos em ope-
ração, os investimentos que têm sido
feitos, bem como sua participação em
projetos de novos metrôs ou trens
leves. Demonstrou que em nossas
grandes cidades os interesses parti-
culares vêm prevalecendo sobre os
coletivos, o que se reflete em nosso
transporte público. Em seguida apre-
sentou números sobre o processo de
urbanização em todo mundo, no qual
as cidades vêm passando por um
crescimento rápido e volumoso, dan-
do destaque que entre nós o cresci-
mento das cidades é explosivo, sem
planejamento e sem organização.
(veja quadro a seguir).

URBANIZAÇÃO BRASILEIRA
População brasileira

(em milhões de habitantes)

ano urbana (a) total(b) (b)/(a) (%)

1940 13,1 41,2 31,8

1950 18,8 51,9 36,2

1960 32,0 70,2 45,6

1970 52,9 93,1 56,8

1980 82,0 119,1 68,8

1991 111,0 146,8 75,6

2000 138,0 169,9 81,3

2007 nd 183,9 nd

Fontes: Censos, IBGE; Contagem
Populacional 2007, IBGE

Palestra do engº Renê Schoppa

Profissionais e estudantes acompanharam o seminário
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Um programa regular de exercícios físicos e cui-
dados com a alimentação trazem benefícios para
qualquer idade. Mas em idosos as vantagens se
multiplicam, pois estas atitudes retardam a perda de
massa muscular. Segundo a endocrinologista Ellen
Paiva, a perda de massa muscular resulta não só em
flacidez, mas também causa insegurança para cami-
nhar, quedas e até dificuldades para respirar ou tos-
sir, deixando o idoso mais propenso a desenvolver
infecções nas vias aéreas. “É fundamental ter uma
alimentação adequada e praticar atividades físicas
para que seja possível preservar a musculatura na
terceira idade”, afirma.

Entretanto, fazer com que o idoso se alimente ade-
quadamente é um desafio. Os pacientes de terceira ida-
de são os que mais resistem a dietas, dizem os médi-
cos. Além de terem resistência à mudança de hábitos,
eles sofrem com a progressiva perda de apetite e de
papilas gustativas, que faz com que os alimentos se-
jam percebidos como ‘sem graça’ e ‘sem sabor’.

“Por isso eles evitam verduras e legumes, belis-
cam mais e preferem os alimentos mais condimenta-
dos, com muito sal e açúcar, picantes e fritos”

A solução é investir em temperos naturais, como
salsa, cebolinha e alho. Temperos prontos não de-
vem ter adição de sal. Para sobremesa, o ideal é co-
mer frutas ou doces elaborados a partir delas.

Em relação aos exercícios, a médica recomenda
frequência mínima de três a quatro vezes por sema-
na. “Além da musculação, as modalidades mais be-
néficas são caminhadas, natação, hidroginástica,
dança e jogos coletivos”, observa, lembrando que é
importante procurar orientação de especialista. “Acor-
do cedo, faço caminhada e, na hora de comer, prefi-
ro saladas, alimentos com fibras e carne magra”, en-
sina o aposentado Eduardo Coreixas, 63.

Deve-se evitar suplementos em cápsula
A melhor fonte de vitaminas e sais minerais é o

alimento. Segundo Ellen, suplementos vitamínicos em
cápsulas são ineficientes em relação à prevenção de
doenças crônicas, câncer e envelhecimento.

“Muitos idosos precisam de mais quantidade
de cálcio e vitamina D. Quando comem pouco
esses nutrientes, podem ter a densidade óssea
afetada e correm mais r isco de sofrer com
osteoporose e fraturas”, explica.

O ideal é utilizar alimentos ricos em proteína que
sejam fáceis de mastigar, como suflês e gratinados,
que utilizam molhos à base de leite e queijos; carnes
moídas, como almôndegas cozidas e panquecas re-
cheadas com esses alimentos.

Fonte: Jornal O dia online – Clarissa Mello – 15/03/10

O tempo é inexorável
para todas as criaturas e
coisas sobre a face da ter-
ra, pois a mãe-natureza dá
um tempo para todos, não
escapando ninguém ou
nada no espaço de vida
humana e material deter-
minado por ela.

A vegetação, por mais
verdejante que seja, tem
os seus dias contados;
aparecem as mutações.
Os humanos envelhecem, enrugam e são afetados
por mazelas impostas pela longa existência. Os rios
secam, o meio ambiente sofre as consequências das
intempéries e, de resto, tudo fica à mercê da ação da
natureza, sempre desafiada pelo homem.

O corpo revela as marcas do tempo em tudo que
foi criado pela natureza ou por seu principal agente, o
homem, a quem Deus soprou-lhe o raciocínio para usá-
lo a serviço do bem, mas, nem sempre ele tem esse
procedimento, fazendo com que a maldade povoe o
seu coração, afastando-o da convivência em plena paz.

Tudo tem o seu nascimento e o seu fim, queira-
mos ou não, quer por aquilo que a mãe-natureza nos
provê, quer por aquilo criado pela mão do homem,
imagem e semelhança de Deus, mas desvirtuando-
se dos caminhos e dos ensinamentos do Criador.

Quanto ao ser humano, nele é que é feita a reve-
lação mais evidente das marcas do tempo e do es-
paço sob todos os aspectos.

De uns séculos para cá, são múltiplas as
tecnologias para se conservar a salubridade, curan-
do o homem das doenças surgidas e dando-lhe uma
longevidade cada vez maior, sempre que possível.

Apesar de, o homem vive ainda pouco, e, pelo tem-
po que por aqui permanece, fica crivado de mazelas
que o atormentam e o fazem sofrer e o sufocam físico-
mentalmente, inclusive pelo abandono da família, que
o despreza, quando já carcomido pelas marcas do tem-
po, não se asseverando ser regra geral no contexto.

Costumamos dizer que a criatura humana revela
dois estágios sublimes: o adulto ri, a criança sorri.
Ambos os gestos ou manifestações demonstram o
que são no tempo e no espaço de suas existências.

Nada mais nos encanta do que o sorriso de um
infante na sua magistratura da inocência expressan-
do sua pureza e sua ternura.

O adulto, principalmente o idoso, traz no seu riso,
por vezes, a marca da angústia, do sofrimento, da
saudade e experiência de tudo vivido na sua estrada
da vida.

Todavia, é no tempo, esse casulo, que abriga um
novo ser, a borboleta, que, saída dele, passeia por
sobre as flores, sobre a vegetação em geral, enfei-
tando a natureza, como parte integrante dela, em
vários matizes, causando admiração a todos nós.

O corpo do ser humano é como se fora também

um casulo; por nove me-
ses, ele abriga uma nova
vida, um ser, que tem
alma (é a sua borboleta),
que usa o corpo (casulo)
para sua morada, caben-
do ao espírito nortear os
atos durante a vida que
agradam ou desagradam
a Deus.

Deus, a rigor, só se
interessa pelo espírito,
sua alma. Com o corpo,

Ele não se preocupa, nasceu do nada, o pó e, ao pó,
reverterá.

Trasladando a imagem do tempo, apenas para
trasladar, ficamos pensando o que Deus está prepa-
rando para as autoridades que acabaram com o cor-
po (casulo) Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA,
que é (foi) a fusão das 22 Estradas de Ferro do País,
que se constituíram em 22 borboletas que abrigavam
milhares e milhares de almas vivas de ferroviários
que faziam o trem andar, nos 150 anos de ferrovias e
que transportavam milhões de toneladas de carga e
milhares de passageiros.

O estágio de destruição do modal ferroviário é de
tal ordem que nos faz chorar, ao vermos, ao longo dos
trechos, pátios e estações, o que mostra a maldade
dos predadores que exterminaram o “casulo-Rede”
criada em 1957, sem uma razão maior, a não ser o
desejo desenfreado de diminuir o tamanho do Estado,
de tal modo que cria dificuldades até para a volta de
uma reestatização, reunindo os remanescentes da
RFFSA, a CBTU, a Central Logística (RJ) e outras...

O que se vê de escombros por aí afora, nos ex-
principais “points” de concentração de material ferro-
viário, é brincadeira! O acervo é da ordem de aproxi-
madamente 60 mil itens, que levará ainda uns 10 anos
para serem inventariados e tombados para a União,
sucessora da RFFSA, por comando da Lei nº 11.483/
07, que extinguiu a empresa.

Na verdade, na verdade, tudo isso que se resu-
me do corpo (casulo-RFFSA) poderá redundar numa
empresa para operar o Trem de Levitação Magnética
-TLM entre Rio-São Paulo-Campinas-M. Gerais, sem
embargo.

A ANTT, no dia 11 de Janeiro de 2010 promoveu
uma Audiência Pública na sede da FIRJAN, nesta
cidade do Rio de Janeiro, para debater a proposta do
Trem de Alta Velocidade – TAV. Durante as acalora-
das discussões, ficou patente que uma proposta téc-
nica deverá surgir por parte da ANTT, para viabilizar
um estudo para se operacionalizar o Trem de Levita-
ção Magnética, pois esse veículo ferroviário já trafe-
ga em vários países com sucesso, e, a construção
do seu leito tem custo infinitamente menor, em rela-
ção ao TAV, que o governo está ávido para implantar
no citado trecho, a todo e alto custo para o País.

Genésio Pereira dos Santos, Conselheiro da Aenfer

opinião

O TEMPO REVELA AS MARCAS DO CORPO

 dia a dia

Alerta contra a perda
muscular
Idosos devem ter rotina de boa alimentação
e exercícios físicos para evitar quedas e até
problemas respiratórios
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Fernando Rodrigues

Foi realizado nos dias 11 e 12 de março, o VIII
Seminário Metroferroviário, organizado pela Comis-
são Metroferroviária da ANTP. O evento aconteceu
no Hotel Everest, em Ipanema, RJ e reuniu, segundo
os organizadores, 170 participantes (autoridades, téc-
nicos e especialistas do setor).

Na ocasião, vários temas foram debatidos e sete
painéis apresentados, colocando em pauta alguns dos
principais aspectos da recuperação do transporte de
passageiros urbanos em sistemas sobre trilhos em
cidades brasileiras, a implantação do trem de alta
velocidade (TAV) e a manutenção da malha

TAV
O presidente da Comissão de Viação e

Transportes, deputado Milton Monti (PR-SP),
anunciou o interesse de representantes da estatal
chinesa Shanghai Railway Investment Co. Ltd. de
participar, como investidores, da construção do Trem
de Alta Velocidade (TAV) no Brasil. Os seis
representantes da empresa chinesa manifestaram
interesse no projeto durante reunião promovida pela
comissão para discutir propostas de investimento no
setor ferroviário brasileiro.

Segundo Milton Monti, existe hoje um projeto
similar, já em funcionamento na China, com vagões
que atingem 200 km/h e percorrem diariamente 6 mil
quilometros de trilhos. O deputado destacou ainda a
ampliação da Ferrovia Norte-Sul e a construção do
TAV em trechos que ligam Campinas, São Paulo e
Rio de Janeiro como prioridades da comissão para
os próximos seis anos, por serem, segundo ele, obras
relevantes para a realização da Copa do Mundo, em
2014, e dos Jogos Olímpicos, em 2016, no Brasil.

(Fonte, Agência Câmara, 30/04/10)

Nova ferrovia latina repercute na
Argentina

O projeto de construção de uma ferrovia que ligará
o Brasil e o Chile, passando pela Bolívia, foi destaque

Engenheiro diz que Metrô do Rio
precisa agir rápido.

Em matéria veiculada no Jornal O Dia, (15/03) pelo
repórter Mahomed Saigg, o engenheiro Lars Walther
se mostrou preocupado com o sistema operacional
do Metrô Rio e disse que a empresa tem que agir rápi-
do para se adaptar para as Olimpíadas de 2016.

Contratado para adaptar o metrô de Londres,
capital da Inglaterra, às necessidades da sede olím-
pica de 2012, o engenheiro participou semana pas-
sada do 7º Seminário Nacional Metroferroviário reali-
zado no Rio de Janeiro. Um dos consultores mais
respeitados do mundo sobre o assunto, Walther des-
tacou a necessidade de o Metrô Rio comprar novos
trens e disse que é preciso investir em tecnologia para
garantir a segurança da população. A ele foi pergun-
tado se existe a possibilidade de o Metrô reverter a
atual situação em que se encontra, como constantes
panes e superlotação, antes dos Jogos Olímpicos de
2016. O engenheiro foi enfático em responder que
não existe nenhuma mágica e sim, investir no setor.

“O primeiro passo é identificar o que está provo-
cando essas panes, para que se possam definir es-
tratégias capazes de solucioná-las. Mas é preciso co-
meçar a agir logo, para que tudo esteja pronto dentro
do prazo estabelecido pelo COI (Comitê Olímpico In-
ternacional). Senão, o Rio poderá ter sérios proble-
mas para conseguir atender a todos os turistas que
estarão na cidade para os Jogos Olímpicos”, disse.

Fonte: Jornal o Dia, 15/03/10

 diretoria em foco

Diretores da Aenfer participam do VIII Seminário Metroferroviário

na Argentina. A agência oficial de notícias Telam,
citando informações divulgadas pelo ministro dos
Transportes boliviano, Walter Delgadillo, disse que a
ferrovia utilizará um trem elétrico e não apenas unirá
uma vasta extensão de seu país mas também
facilitará as exportações do Brasil, melhorando as
possibilidades de levar sua produção ao Oceano
Pacífico. (Fonte: Correio Braziliense 09/04/2010)

Brasil 2014
“O Brasil terá a mais verde de todas as Copas”. A

frase do ministro do Esporte, Orlando Silva, indica a
trilha que o governo pretende dar aos investimentos
de infraestrutura para a Copa do Mundo de Futebol
que o Brasil vai sediar em 2014. A arquitetura verde
esportiva leva em conta quatro tópicos básicos:
estádios com certificação ambiental, prioridade ao
transporte coletivo, uso de biocombustíveis e oferta
de produtos orgânicos e promoção do ecoturismo.

Os projetos de mobilidade urbana estimam
investimentos de R$ 12 bilhões. Para São Paulo, a
intenção é ter um monotrilho que ligue o aeroporto
de Congonhas, o metrô, os ramais ferroviários e o
estádio do Morumbi. Manaus também deve ter seu
monotrilho. A opção para Brasília e Fortaleza deve
ser um VLT, veículo leve sobre trilhos. Em
Pernambuco a ideia é uma requalificação do
transporte ferroviário. “São todas opções
ambientalmente relevantes”, aponta o ministro.

(Fonte: Valor Econômico, 29/03/10)

pela imprensa

Com o objetivo de mostrar aos estudantes do en-
sino médio as vantagens de seguir a carreira de enge-
nharia, a Federação Nacional dos Engenheiros (FNE),
perpara um vídeo de 18 minutos que fala sobre a pro-
missora profissão. O material que será entregue às
escolas públicas e privadas, tem a finalidade de esti-
mular os estudantes a escolherem pelo curso, que ofe-
rece um leque de opções e especializações.

Segundo dados da FNE, apenas para dar conta
do setor petrolífero serão necessários cerca de 170
mil profissionais para os próximos anos.

Para falar sobre o assunto, a presidente da Aenfer,
Clarice Soraggi, formada em engenharia mecânica,

metroferroviária do Rio de Janeiro.
O seminário, que discutiu as perspectivas e inves-

timentos do transporte sobre trilhos, reuniu nomes
como o secretário de Transportes do Rio de Janeiro,
Júlio Lopes; o presidente da ANTP, Ailton Brasiliense
Pires; o diretor da ANTT, Roberto Dias David; o diretor
técnico da CBTU, Marcus Vinícius Quintella Cury, que
representou o presidente da companhia e o diretor da
Metrô Rio, Joubert Fortes Flores Filho.

Estiveram também nos dois dias do evento, os
diretores da Aenfer, Pedro Paulo Thobias Ferreira dos
Santos e Telma Regina Jorge da Silva.

foi entrevistada pelo Canal Futura (dia 08/02), na sede
da instituição e disse ao jornalista José Brito, que vê
com alegria e esperança o crescimento do país, que
terá de contar com um grande número de profissio-
nais da área de engenharia.

“É a profissão do futuro, tanto na construção civil,
como na petroquímica, petrolífera, assim como na parte
elétrica, mecânica e engenharia de segurança. Somos
um país imenso e temos regiões ricas onde podemos
explorar esse campo da engenharia”, disse Clarice.

Ela alertou sobre a falta de profissionais dessa
área e que projetos como o PAC e pré-sal vão preci-
sar de muita mão de obra qualificada.

Presidente da Aenfer é entrevistada pelo Canal Futura
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eventos

festa dos aniversariantes de março,
que aconteceu no dia 4, primeira
quinta-feira do mês, homenageou

A Aenfer promoveu no dia 16 de abril
uma excursão a cidade de Tiradentes – MG
com associados e diretores da instituição. A
turma, bastante animada, fez sua primeira
parada em Barbacena no Hotel Grogotó,
local onde experimentaram a deliciosa
culinária mineira. Em seguida, visitaram a
cidade produtora de peças trabalhadas no
Tear em Resende Costa. Todos ficaram
hospedados na Pousada Mãe D’ Água,
centro histórico de Tiradentes. No passeio, o
grupo conheceu a história da cidade através
de um guia turístico e percorreu as ruas
íngremes e charmosas de Tiradentes.

A cidade de São João Del Rei, com a
famosa estátua de Tancredo Neves
também foi visitada. O grupo conheceu
vários pontos turísticos, igrejas e a histórica
fábrica de estanho, além, é claro, de um
passeio de trem.

Comemoração dos aniversariantes de março
homenageou dia internacional da mulher

festa dos aniversariantes de abril
não aconteceu na primeira quinta-
feira do mês como de costume, por

Aniversariantes de abril comemoram data
na Aenfer

dição de sermos geridos pelo Ministério dos
Transportes, de onde nunca deveríamos ter
saído,” disse a presidente da Aenfer.

Aenfer faz excursão a
cidade de Tiradentes- MG

CONFIRA MAIS FOTOS DA EXCURSÃO NO NOSSO SITE: www.aenfer.com.br

Gabriela e Heloísa Taís Soraggi Sunny Waneska

Sandra Guio, João Carnevale, Anna Maria Vilella Farjado, Taís Soraggi, José Bitencourt Percini e Wilson Tadashi Shimura

A diretora Telma entrega presentes para os aniversariantes
Antônio Barbosa e Wanderley Alvarenga Cortez

Carlo de Luca, Taís Soraggi, Ana Maria de Luca, Maria Filomena, Wanderley
Alvarenga e de Luca Jr.

O casal Maurício e Fátima sempre presente nas excursões

Arlinda Couri e Marli Jorge Botelho com a estátua de
Tancredo Neves em São João Del Rei

No jantar, muita descontração acompanhada de um bom vinho Grupo reunido - informações sobre curiosidades do local

Foi difícil caber todo mundo na foto

A
o Dia Internacional da Mulher, comemorado
dia 8 de março, reuniu amigos e gente nova.
Gabriela, neta da diretora Heloisa Dalmacio,
foi a sensação do evento. Todos ficaram
encantados com a linda menina de um
aninho que animadamente, cantou
parabéns junto aos aniversariantes Sandra

Guio, João Carnevale, Anna Maria Vilella
Fajardo, Taís Soraggi, José Bitencourt
Percini e Wilson Tadashi Shimura.

No bazar, chegaram mais novidades.
Taís Soraggi, filha da presidente da Aenfer,
Clarice Soraggi trouxe seus produtos -
chocolates finos, e teve uma ótima venda.
Sunny Waneska Anhon, nora da diretora
Heloísa e mãe da bebê Gabriela, trouxe
bolsas femininas.

A
conta do feriado da sexta-feira da paixão.
Desta vez, a comemoração ocorreu no dia
8 de abril. Por conta das fortes chuvas que
castigaram o Rio de Janeiro, o evento reu-
niu um pequeno grupo no Centro Cultural
Carlos Lange de Lima. Estiveram presen-
tes os aniversariantes Wanderley Alvarenga
Cortez e Antônio Barbosa que receberam
abraços carinhosos dos amigos.

A presidente da Aenfer Clarice Soraggi,
falou sobre a complementação da aposen-
tadoria e informou que o advogado Dr.
Targino leu a última edição do jornal Aenfer,
que trazia as correspondências enviadas
ao ministro do Planejamento Paulo
Bernardo e ao presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. O advogado disse que o teor da
informação é exemplar e bem elaborado.

Clarice lembrou que existem colegas
que há três anos vêm solicitando uma
complementação, até agora sem suces-
so. Esse fato não é motivo de perder as
esperanças.

“Vamos buscar a volta da nossa con-


