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Aenfer entrevista Conselheiro
da Agetransp
Conselheiro diz que está atento aos contratos de concessão

O ferroviário Herval Barros de Souza tomou posse no Con-
selho Diretor da Agetransp – Agência Reguladora de Servi-
ços Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários,
Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, no
dia primeiro de janeiro deste ano, com objetivo de lutar em
defesa do cumprimento dos contratos de concessão.

Herval Barros de Souza ao longo de 30 anos na ferrovia,
começou na Engefer como técnico em estradas na constru-
ção dos lotes 10, 13, 14 e 15 da Ferrovia do Aço. Neste perí-
odo, foi transferido para a Coordenação de Implantação de
Sistemas da Ferrovia do Aço, quando iniciou o seu curso de
Engenharia. A partir de 1984, ficou lotado na CBTU, no De-
partamento de Eletrificação Ferroviária, trabalhando nos Pro-
jetos dos Metrôs de Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, For-
taleza e na Modernização dos Subúrbios do Rio de Janeiro e
São Paulo.  (pág 5)

A regulação do transporte
do Rio de Janeiro
Conhecendo melhor a Agetransp

Para viabilizar a concessão pelo
Estado do Rio de Janeiro dos ser-
viços do transporte metroferroviário,
barcas e das rodovias estaduais, foi
criada a Agência Reguladora de
Serviços Concedidos de Transpor-

tes Aquaviár ios,  Ferroviár ios,
Metroviários e de Rodovias do Esta-
do do Rio de Janeiro - Agetransp. Em
que pese o funcionamento da
Agtransp já ter completado 13 anos
sua contribuição para a melhoria dos

serviços pode ser considerada
irrelevante.

Neste número, o jornal Aenfer
aborda a questão e ouviu o conselhei-
ro Herval Barros de Souza sobre a
atuação da Agetransp. (Págs. 4 e 5)

Eleições Aenfer 2010
Diretoria – Conselho Deliberativo – Conselho Fiscal

Em 12 de agosto será realizada a Assembléia Geral Ordinária para eleger a nova Diretoria, os
novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e o novo representante no CREA-RJ. Pág. 2
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Agências
Reguladoras e
Fiscalizadoras

Elas existem?

Uma discussão recorrente no
Brasil diz respeito a quais ativi-
dades devem ser de responsabi-
lidade do poder público e quais
devem ser da iniciativa privada.

Contudo, não existe a menor dú-
vida quanto à regulamentação e
fiscalização das atividades: são
de responsabilidade do poder
público.

No Brasil o modelo adotado foi
o das Agências Reguladoras e
Fiscalizadoras. Alegou o gover-
no federal, quando da implanta-
ção do modelo, que o objetivo
era evitar que pudesse haver
qualquer tipo de ingerência po-
lítica nestas atividades de regu-
lamentação e, principalmente,
fiscalização. Posteriormente, o
Estado do Rio de Janeiro adotou
o mesmo procedimento.

Ocorre que, decorridos mais de
oito anos de implantação do mo-
delo, escândalos envolvendo
concessionárias de prestações de
serviços continuam ocorrendo,
tanto em nível federal (ALL)
quanto em nível estadual (Me-
trô, Supervia).

A Aenfer, que ao longo do tem-
po tem encaminhado correspon-
dências aos governos federal e
estadual cobrando providências,
apresenta nesta edição entrevis-
ta com o engenheiro Herval Bar-
ros de Souza, membro do Con-
selho Diretor da AGETRANSP,
em que procura esclarecer quais
as dificuldades da Agência para
cumprir o seu papel e quais as
providências imediatas a serem
tomadas para começar a melho-
rar o seu desempenho.

Eleições Aenfer 2010
Diretoria – Conselho Deliberativo – Conselho Fiscal

Em 12 de agosto próximo será realizada a Assembléia Geral Ordinária para
eleger a nova Diretoria, os novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e
o novo representante no CREA-RJ.

PRAZO PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS
Diretoria – até 13/7/2010   –  Conselhos – até 13/7/2010

CARGOS ELEGÍVEIS
Conselho Deliberativo – 9 membros

e todos os suplentes (6 associados efetivos e 3 associados especiais)
Conselho Fiscal – 1 associado especial

CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
As chapas deverão ser apresentadas completas, com indicação dos nomes

para Presidente, Vice-Presidente e para cada Diretoria, não sendo admitidos
candidatos avulsos, e com os respectivos programas, sucintos, com no máximo
duas laudas. O cargo de Presidente somente poderá ser exercido por associados
efetivos que estiverem em atividade nas empresas ferroviárias, suas vinculadas
e suas controladoras diretas e os aposentados na Ferrovia.

As candidaturas para os Conselhos têm que ser apresentadas,
individualmente, mediante proposta de pelo menos 10 associados efetivos e/ou
especiais.

Não poderão ser candidatos ao Conselho Fiscal os associados que tenham
feito parte do Conselho Deliberativo ou da Diretoria no último ano social.

Os candidatos a representante da AENFER no CREA-RJ deverão ser
engenheiros na modalidade Mecânica ou Metalúrgica e sócios efetivos (para o
mandato de 1 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012).

Somente poderão se candidatar aos cargos eletivos os associados efetivos e
especiais que:

· Estejam em dia com suas obrigações na AENFER
· Sejam associados da AENFER há pelo menos 6 meses
· Não tenham perdido o mandato eletivo da AENFER por faltas nos 2 últimos

anos anteriores à eleição
· Não estar no exercício de cargo de direção de 1º. Ou 2º. Escalão da Empresa

na qual for empregado.
Os associados especiais poderão exercer o amplo direito de voto, mas só

poderão ser votados para 1/3 do Conselho Deliberativo.

Nosso site na InterNosso site na InterNosso site na InterNosso site na InterNosso site na Internet está com novo visual. Confira!net está com novo visual. Confira!net está com novo visual. Confira!net está com novo visual. Confira!net está com novo visual. Confira!
As informações estão mais atualizadas abordando assuntos de interesse dos

associados e da própria Aenfer, como se pode verificar na coluna Destaques
Aenfer, assim como na coluna ao lado onde abordamos notícias ferroviárias.

Também foi incluída uma nova coluna que apresenta enquetes que irão abordar
assuntos de interesse ligados ao transporte, de modo geral, e à própria Aenfer.

A enquete atual procurou verificar o hábito de nossos associados acessarem
o site e trouxe o seguinte resultado até o fechamento desta edição:

Quantas vezes você visita o site da AENFER no mês?

pela internet

 diretoria em foco

Consulte mais informações no nosso site: www. aenfer.com.br
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este mês de junho es-
t ivemos em Brasí l ia
para reunião no Depar-

Apesar de ter mais de vinte anos o debate sobre
o meio ambiente e das, cada vez mais frequentes,
tragédias climáticas, a maior parte da população
mundial ainda não está engajada no processo de pre-
servação da Natureza.

Enquanto boa parte dessa massa não participa
por desconhecer o assunto, muitas vezes por estar
envolvida com a luta por
sua própria sobrevivência,
o restante simplesmente
faz questão de ignorar para
poder manter o “status
quo”, ou seja, todo o poder,
custe o que custar (CQC).
Seria cômico se não fosse
trágico.

Durante esses mais de
vinte anos de debates, foi-
se concluindo que a ques-
tão de preservação da Na-
tureza envolve questões
não apenas relacionadas à emissão de gases
poluentes e ao desmatamento, como também, a uma
mudança comportamental no sentido de preservação
dos recursos hídricos e de bens que, embora
renováveis pela Natureza, estão sendo consumidos
pelo Homem a uma velocidade muito superior a ca-
pacidade que a Natureza tem de se renovar. Daí vem
a origem da expressão, hoje amplamente divulgada
na mídia, “desenvolvimento sustentável”, ou seja,

deturpadas, mal geridas, mas estamos atentos e
não daremos trégua enquanto não resolvermos
questões para nós óbvias, e tão mal interpreta-
das pelo DERAP, como o significado de remune-
ração (interpretam como salário!!!), o início da
complementação na data do início da aposenta-
doria (interpretam como sendo na data do pedido
do aposentado),  e proporcional idade
(extrapolando o espírito da lei).

A participação de todos que estiveram em Brasília
foi fundamental, e especialíssima a participação dos
deputados e senador que nos acompanharam, e
acreditamos que com nossa luta e perseverança,
vamos conseguir transpor estes obstáculos.

Uns poucos milhares de processos encontram-
se sobrestados, aguardando a solução destas
pendências conceituais, e a nossa presença em
Brasília neste momento é fundamental, tanto para
preservar os apoios já conquistados, como para
conseguirmos solucionar, tanto técnica quanto po-
liticamente, estes impasses, para que enfim a fa-
mília ferroviária possa usufruir em paz a sua apo-
sentadoria.

Esperamos poder em breve trazer boas notícias
para todos os ferroviários.
Saudações ferroviárias!
Clarice Soraggi

crescer economicamente utilizando os recursos da
Natureza, porém numa velocidade de consumo des-
ses recursos compatível com a capacidade dela,
Natureza, de se renovar.

Dentro desse espírito é que se desenvolveram
as idéias de reciclagem e de reutilização de roupas e
objetos usados, que já tivemos oportunidade de des-

tacar em edições anteriores
deste jornal.

Infelizmente, a ânsia
pelo poder faz com que
muitos governos não divul-
guem essa informação para
continuar consumindo os
recursos naturais de forma
desenfreada, sem a crítica
da opinião pública.

Felizmente, o enorme
crescimento das telecomu-
nicações e, em especial, da
Internet tem contribuído

para que esse conhecimento chegue cada vez mais
longe e atinja, principalmente, as crianças, os ado-
lescentes e os jovens, cujo futuro depende muito das
decisões que são tomadas hoje, e que, tenho certe-
za, em breve estarão nas ruas em grandes passea-
tas cobrando mais RESPONSABILIDADE das auto-
ridades de seus países.

Antônio Gonçalves
Diretor Técnico da Aenfer

 dia a dia

Meio ambiente – Questão de Responsabilidade
A Aenfer convida para o
Lançamento do Livro:

Um século das Estradas de Ferro Brasileiras
105 anos de história

1854-1959
Autora: Malvina Barbosa

Dia: 05 de agosto
No mesmo dia da comemoração dos

aniversariantes do mês, com brunch e bazar

Participe!

N
tamento de Administração de
Pessoal de Órgãos Extintos –
DERAP do MPOG, Ministério
do Planejamento, Orçamento
e Gestão representado por

seu chefe Sr. Ubiraci Raposo e seu asses-
sor Sr. Antônio Casella, onde estavam repre-
sentadas a FAEF e AENFER, por mim sua
presidente, Dr. Marcelo do Valle Pires, Dra.
Maria da Penha Arlotta, TRENSURB e Sindi-
cato de Engenheiro do Rio Grande do Sul –

SENGE-RS, representados pelo Dr. José Claudio
da Silva Sicco, Sindicato dos Técnicos de Nível
Médio do Rio Grande do Sul, representado pelo
Sr. João Francisco, e nos acompanhando os re-
presentantes do Senador Paulo Paim, da Deputa-
da Maria do Rosário e o Deputado Marcos Maia,
Vice Presidente da Câmara dos Deputados e o
Ministro de Estado dos Transportes, Deputado
Eliseu Padilha, atualmente,  Presidente da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJC
da Câmara dos Deputados.

Meus amigos, as le is que regem a
complementação de aposentadoria estão sendo
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DEVERES
Zelar pela conservação dos bens e equipamentos por meio dos quais lhes
são prestados os serviços;
Levar ao conhecimento do órgão fiscalizador (AGETRANSP) as irregularida-
des de que tenha conhecimento, referente ao serviço concedido;
Contribuir para a permanência das boas condições das instalações, embarca-
ções, material rodante e equipamentos vinculados à concessão e cumprir o
código e os regulamentos de trânsito, de tráfego marítimo e de segurança de
pessoas e veículos.
Observar e cumprir as leis e normas para o transporte aquaviário, metro-ferro-
viário e de operação de rodovias.
Efetuar o pagamento correto da tarifa cobrada pela Concessionária.

MAS A POPULAÇÃO DO RIO NÃO ESTÁ SATISFEITA
O ano de 2009 foi repleto de problemas nos trens, no metrô e nas barcas do

Rio, destacando-se agressões a passageiros pela SuperVia, atrasos e demo-
ras no Metrô Rio e Barcas S/A, acarretando inclusive quebra-quebra e conflito
entre passageiros e policiais militares. No corrente ano repetiram-se problemas
com a SuperVia (destacando-se o trem que andou alguns quilômetros sem
maquinista e falhas na nova conexão do Metrô. Até mesmo o governador do Rio
já reclamou deste serviço.

Entre os usuários as críticas são mais comuns que os elogios, destacando-
se, no caso do Metrô, a superlotação, o calor e os atrasos. No final do ano a
ligação direta Pavuna-Botafogo só fez aumentar a insatisfação. De modo geral,
a população critica o poder público pelos graves problemas. A AGETRANSP,
por seu lado, dificilmente se expõe perante a opinião pública. As concessionári-
as Metrô Rio, Barcas S.A. e SuperVia lamentam os problemas e dizem que a
elas não cabe arcar sozinhas com a responsabilidade pelos problemas enfren-
tados. Os usuários das rodovias concedidas, por sua vez, pagam os altos pedá-
gios e tem dificuldade em reclamar. Na Assembléia Legislativa já se tentou mais
de uma vez instalar CPIs para apuração
de responsabilidades, sem êxito.

OPINIÃO
Em que pese o funcionamento da

AGETRANSP já ter completado 13 anos
sua contribuição para a melhoria dos ser-
viços pode ser considerada irrelevante. No
tripé governo/empresas concedentes/usu-
ários o cidadão que utiliza os serviços con-
cedidos infelizmente ainda é a parte mais
fragilizada. As reclamações dirigidas às
empresas não são atendidas e, se ouvi-
das, recebem comumente as mesmas
desculpas. A agência reguladora, por seu
lado, se contenta em comparar índices de
desempenho com os estipulados em con-
trato; eventualmente cumpre seu papel
emitindo multas.

Segundo a entrevista do conselhei-
ro Herval Barros de Souza faltam funcio-
nários e seria necessária a democratização plena para dar aos usuários e à soci-
edade em geral maior participação direta e maior controle social. A AGETRANSP
se limita em constatar se os contratos de concessão estão sendo obedecidos.
Ora, já não é sem tempo saber que estes contratos contemplam essencialmente
o interesse das concessionárias a fim de viabilizar a privatização dos serviços.
Está na hora da sociedade debater democraticamente estes contratos e os ade-
quarem aos interesses dos cidadãos do Rio de Janeiro.

Por falar nisso: você já viu um desses contratos?

A regulação do transporte do Rio de Janeiro
Conhecendo melhor a AGETRANSP

A AGETRANSP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de
Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do
Rio de Janeiro é sucessora da primeira agência reguladora do nosso Estado – a
ASEP – criada em 13 de fevereiro de 1997. Ela decorre do Programa Estadual de
Desestatização (PED), instituído pela Lei Estadual 2470/95.

Por seu lado, o PED tem como objetivos:
- reestruturação da exploração pelo Estado da Atividade Econômica, transfe-

rindo-a à iniciativa privada;
- redução da dívida pública do Estado e o saneamento das finanças do Poder

Público;
- reestruturação da Administração Pública que fica livre para atuar nas fun-

ções essenciais, tais como educação e saúde;
- estímulo à livre concorrência e a democratização da propriedade do capital

das empresas a serem privatizadas.
O PED prevê a criação do ente regulador, na estrutura da administração pú-

blica indireta, para gerir esse processo no âmbito inter-regional e exercer o poder
regulatório com a finalidade de planejar, coordenar, padronizar e normatizar o
acompanhamento e controle dos serviços públicos de competência estadual.

A AGETRANSP foi criada sob a forma de autarquia especial da administra-
ção indireta, com plena autonomia administrativa, técnica e financeira, suceden-
do, no âmbito de sua competência e finalidade, a extinta ASEP RJ nas atribui-
ções estabelecidas em leis, decretos, contratos ou convênios.

São suas funções: acompanhar, controlar e fiscalizar as concessões e per-
missões de serviços públicos concedidos de transporte aquaviário, ferroviário e
metroviário e de rodovias no Estado.

A Agência, ainda, busca a garantia de alguns princípios fundamentais como
prestação pelos concessionários de serviço adequado aos usuários, tanto quali-
tativa quanto quantitativamente; a existência de regras claras inclusive sob o
ponto de vista tarifário, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-finan-
ceiro dos contratos; estabilidade nas relações envolvendo o Poder Concedente,
concessionários e usuários, no interesse de todas as partes envolvidas; prote-
ção dos usuários contra práticas abusivas e monopolistas; entre outros.

Uma agência reguladora, em conseqüência, tem como meta a harmonia en-
tre os interesses comuns dos usuários, governo e empresas prestadoras do ser-
viço público.

Todo cidadão que utiliza os serviços públicos de
transporte no Estado do Rio de Janeiro

possui direitos e deveres.

DIREITOS
- Receber serviço adequado;
- Receber informações da AGETRANSP para defesa de interesses individuais
ou coletivos;
- Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha;
- Ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início
ao término da viagem;
- Ser atendido com urbanidade pelos prepostos da Concessionária e pelos
agentes de fiscalização;
- Ser auxiliado no embarque e desembarque, em se tratando de crianças, pes-
soas idosas ou com dificuldades de locomoção;
- Receber informações das concessionárias acerca das características dos
serviços, tais como: horários, tempo de viagem, localidades atendidas, preço
de passagem e outras relacionadas aos serviços;
- Receber, em caso de acidente, imediata e adequada assistência das conces-
sionárias;
- Participar de Sessões Regulatórias Públicas e ou Sessões Públicas.
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O Conselheiro da Agência de Transportes
diz ao Jornal da Aenfer que sua maior
esperança é corresponder aos
companheiros. “Foi a Ferrovia que me
proporcionou toda a minha formação
acadêmica, amigos, bens materiais e a
possibilidade de hoje estar onde estou”, fez
questão de ressaltar.
Com a expectativa de que esse fato
alvissareiro concorra para uma mudança
positiva na relação do Poder Concedente,
da Agetransp e dos usuários com as
concessionárias e a perspectiva de se impor
o fiel cumprimento dos contratos de
concessão, o Jornal da Aenfer apresenta
esta entrevista com o Conselheiro Herval
Barros de Souza.

Jornal Aenfer (JA): O senhor integrou-se
ao Conselho Diretor da Agetransp num
momento sabidamente desfavorável, com
a opinião pública, a mídia e parte do
Legislativo Estadual impondo duras críticas
ao desempenho das concessionárias,
particularmente Metrô Rio e SuperVia, bem
como à total inoperância da Agência
Reguladora no sentido de fazer reverter a
situação de caos instalada na operação dos
setores metroviário e ferroviário. Como o
senhor vê este momento e, em sua opinião,
que postura deve assumir o Poder
Concedente e a Agetransp visando à
normalização da situação?

Herval Barros: A qualidade do serviço deve
estar de acordo com as exigências
contratuais. Quando as empresas
assumiram a operação da malha urbana no
fim dos anos 1990 sabiam disto. No entanto,
os serviços prestados atualmente pelas
concessionárias estão muito aquém do que
a população espera e merece. A questão
central é: como a opinião pública (os
usuários) avalia a prestação dos serviços?
Para se ter idéia, numa enquete realizada
recentemente pelo site do jornal O Globo, a
Metrô-Rio foi apontada como a pior
concessionária da cidade. Em segundo veio
a Light, seguida da SuperVia, em terceiro.
A Barcas S/A ficou em quarto, enquanto a
Cedae veio em quinto, e por último a CEG.
O mais chocante a meu ver foi que somente
1,69% dos que opinaram informou que não
considera que os serviços prestados
estejam tão ruins. Aí eu pergunto: serão
suficientes os instrumentos que a Agetransp
dispõe para avaliar o essencial, a maneira
como os usuários (ou clientes, como
preferem chamar as concessionárias)
reagem à prestação desses serviços?

 JA: Apesar do péssimo desempenho
operacional, tanto do sistema metroviário
quanto do ferroviário, o Governo do Estado
antecipou, de forma surpreendente, a
renovação do contrato de concessão do
Metrô Rio e está em vias de concretizar,
também, a renovação antecipada do
contrato da Supervia. Como o senhor vê
esta iniciativa e qual é a posição da

Agetransp relativamente a estes eventos?

HB: Sabemos que este assunto tem
suscitado inúmeros questionamentos por
parte das entidades de classe e da
sociedade em geral. É preciso esclarecer,
que a renovação dos Contratos de
Concessão é uma prerrogativa do Poder
Concedente, não cabendo, no presente
caso, à Agetransp a participação no
processo, como voto de decisão. O que
fazemos, como Órgão Regulador, é
fiscalizar os índices de desempenho da
Concessionária, com base nas suas
obrigações constantes do Contrato de
Concessão. No caso da renovação
antecipada dos contratos do Metrô e da
SuperVia, a necessidade de investimentos
é grande e os concessionários defendem
que precisam ter garantias de que seu
investimento terá o tempo necessário para
o retorno do capital investido. O Governo
compreendeu como justo o argumento e,
dentro do que lhe permite a lei, é bom frisar,
ajustou o 6º Termo Aditivo com o Metrô e
negocia o ajuste dos 7º e 8º Termos Aditivos
com a SuperVia.

JA: Numa linha geral, questiona-se a
atuação das Agências Reguladoras, tanto
as de âmbito federal quanto as de âmbito
estadual, via de regra, apresentando
desempenho regulador muito aquém das
expectativas dos usuários dos serviços
públicos concedidos. No caso da Agetransp,
qual a linha de ação que o senhor pretende
adotar com vistas a mudar tal conceito?

HB: Sendo as Agências Reguladoras
responsáveis por fiscalizar a prestação de
serviço, mediar os conflitos entre
concessionárias e usuários, investigar
reclamações e promover a melhoria da
concessão em todos os seus aspectos, o
desempenho está muito aquém das
expectativas. Quando as agências foram
criadas, em níveis federal e estadual, tratou-
se de incumbi-las de garantir segurança aos
investidores privados. Mas, sem dotá-las
das devidas estruturas, acabou-se por se
relegar a um segundo plano uma outra
função de igual importância, qual seja a de
garantir ao consumidor (usuário) a
prestação de serviço adequado e a sua
proteção contra práticas abusivas e
monopolistas. Ou seja, o reconhecimento
do usuário como parte mais vulnerável na
relação com os grupos econômicos não
pode ter jamais papel secundário. Esse
objetivo só será alcançado através da
democratização plena das agências, que
exige o aperfeiçoamento do marco legal e
regulatório e realização de condições que
permitam aos usuários e à sociedade a
participação direta e o controle social. Está
claro que ainda há um longo caminho a
percorrer até que usuários e sociedade
reconheçam o instituto das Agências
Reguladoras como autênticos instrumentos
de equilíbrio e justiça.

JA: A Aenfer lutou o quanto pode contra as
privatizações da RFFSA e da Flumitrens por
não acreditar na lisura daquele processo e
por antever o massacre da categoria
ferroviária. Concretizados os objetivos do
governo, criou-se a expectativa pelo
aproveitamento do conhecimento técnico
dos ferroviários para integrarem a força de
fiscalização das agências reguladoras.
Entretanto, a RFFSA foi extinta, milhares de
ferroviários demitidos e a ANTT se mostra
absolutamente ineficaz no papel de ente
regulador dos contratos de concessão. Na
esfera estadual, os ferroviários da Central-
Cia. Estadual de Engenharia de Transportes
e Logística e da Rio Trilhos enfrentam um
processo covarde de demissões em massa,
enquanto a Agetransp registra um alto grau
de dificuldade para fiscalizar o desempenho
das concessionárias. Qual a sua opinião
sobre o assunto?

HB: A bem da verdade, a Agetransp/RJ não
está devidamente aparelhada para
responder com a velocidade necessária às
demandas existentes. Vale lembrar que o
governo (do PSDB) que privatizou o sistema
foi o mesmo que construiu o mito do inchaço
da máquina pública, enquanto a realidade
nos mostra numa comparação internacional
que, em termos de números de servidores
públicos em relação à população ocupada,
o Brasil está abaixo mesmo de países
altamente privatistas, como Estados Unidos,
Canadá, França e Espanha. E o governo
que privatizou, também foi o mesmo que
criou as Agências, causando desde aí uma
enorme defasagem no contingente de
profissionais  necessários para o adequado
desenvolvimento das funções inerentes às
mesmas.. Para o desempenho de suas
ações de fiscalização, a Agetransp se vale
dos convênios de cooperação técnica
celebrados com a Rio Trilhos , Central  e
DER-RJ que disponibilizam pessoal para
atuarem como fiscais dos contratos de
concessão da SuperVia, Metrô Rio, Barcas
S/A e das rodovias Rota 116 e Via Lagos. O
fato é que, hoje, além do pessoal dos
convênios, seriam necessários mais 150
novos fiscais para atender à demanda de
fiscalização nos três modais no Rio de
Janeiro. E olha que estão por vir novas
demandas de recursos humanos com a
ampliação dos trens do Metrô e da SuperVia
e a implantação do metrô até à Barra. Então,
não há como negar a necessidade da
realização de novos concursos públicos;
não que isto seja a solução para todos os
males, pois será necessário, sempre, que
se adeqüe  o efetivo de pessoal à ampliação
das atividades de fiscalização.

JA: Os profissionais utilizados pela
Agetransp na fiscalização dos contratos de
concessão são devidamente treinados e
capacitados para o desempenho das
funções?

HB: Devo ressaltar de antemão que o atual

corpo técnico da Agência é altamente
qualificado, bem como, o pessoal que,
oriundo dos convênios, é utilizado nas ações
fiscalizadoras. Entretanto, é certo que
nossas atividades recomendam uma política
de treinamento e capacitação de pessoal
que possibilite a necessária atualização ante
os avanços tecnológicos. Nesse sentido, o
Conselho Diretor da Agência determinou
que se estabeleça um convênio com a
Escola Técnica Engº. Silva Freire, que
permitirá a implementação de um programa
de treinamento permanente, visando à
adequada capacitação dos nossos
profissionais para o exercício das ações de
fiscalização..

JA: Considerando a realidade dos serviços
públicos concedidos no Brasil, e no nosso
estado em particular, o senhor vislumbra
possibilidades concretas de mudanças
positivas, a curto e médio prazos, na
qualidade dos serviços prestados pelas
concessionárias, principalmente
considerando-se a proximidade dos
eventos esportivos previstos para 2014 e
2016?
HB:  Todos estes problemas de
infraestrutura, que nós conhecemos bem,
nos mostram que há muito o que fazer. O
fato de o Brasil sediar uma Copa do Mundo,
em 2014, e  o Rio de Janeiro, uma
Olimpíada, em 2016, remete à necessidade
de investimentos pesados em infraestrura
por parte dos governos federal, estadual e
municipal. Então, é certo que teremos
mudanças que, com certeza serão
positivas.
JA: Conselheiro, o seu comentário final.
HB: Bem, temos o foco principal que é a
necessidade da prestação de um serviço
público de qualidade com a necessária
modicidade tarifária. Neste processo existe
um tripé básico: O Estado. Como poder
concedente; as Concessionárias,
responsáveis pela prestação dos serviços
e a população usuária, todos, obviamente,
com seus direitos, obrigações e
responsabilidades regidos por um Contrato
de Concessção. Visto isso, é preciso
envolver a sociedade como um todo e, em
particular, os  trabalhadores, a Assembléia
Legislativa e demais órgãos de controle.
Desta forma, entendo que cabe à
Agetransp, intermediar ações no sentido de
se buscar o fiel cumprimento do que
estabelecem as cláusulas contratuais. E
não é só multar as concessionárias, como
se fossemos uma industria de multas. A
multa é apenas uma das sanções previstas
nos contratos de concessão. O que
precisamos fazer, também, é desenvolver
ações no sentido de se alcançar o equilíbrio
entre os legítimos direitos de cada um dos
componentes deste tripé, sempre tendo
como objetivo maior a satisfação da
população usuária com os serviços
prestados.

Aenfer entrevista Conselheiro da Agetransp



6 Jornal AENFER

O LÍDER MOTIVADOR

“Construiremos aqui bons navios. Com lu-
cro – se pudermos. Com prejuízo – se preciso.
Mas sempre bons navios.” (Huntington, 1886)

Nota-se na citação acima o compromisso
de alguém que passa uma mensagem bastan-
te clara a toda uma comunidade de uma ma-
neira geral, mas a seus colaboradores de modo
muito particular.

Empresas como a Newport News
Shipbuilding and Dry Dock Company, fundada
em 1886 por Collis P. Huntington são especi-
ais. Mas isso só acontece porque essas em-
presas são administradas não somente por pre-
sidentes, CEO´s, gestores ou o nome que te-
nham seus principais administradores, mas por
líderes que assumem suas posições com os
olhos sempre voltados para o futuro. Para eles
o lucro não é o objetivo primeiro de suas orga-
nizações, mas consequência de suas ações.

A liderança é um tema importante para os
gestores, devido ao papel fundamental que os
líderes representam na eficácia das organiza-
ções. Os líderes são os responsáveis pelo su-
cesso ou fracasso do grupo. Liderar não é sim-
ples, exige paciência, disciplina, humildade, res-
peito e compromisso.

Os líderes influenciam seus seguidores.
Por isso eles têm que considerar a ética em
suas decisões.

Apesar de a liderança ser importante para
a gerência e estreitamente relacionada a ela,
liderar e gerenciar não tem o mesmo conceito.
Planejar, controlar, cuidar da manutenção, do
orçamento e outras atividades fazem parte do
gerenciamento. Gerência é o que fazemos. Li-
derança é quem somos.

Uma pessoa pode ser um gerente eficaz,
um bom planejador e um gestor organizado e,
mesmo assim, não ter as capacidades
motivacionais de um líder.

Toda organização ou grupo de trabalho pre-
cisa de uma visão – uma representação clara e
estimulante do que almeja se tornar.

O verdadeiro líder sabe que o sucesso da
sua companhia e os sucessos individuais de
seus empregados dependem da satisfação do
cliente. Seu foco está nas pessoas que fazem
o resultado da empresa acontecer.

A pessoa adequada para assumir a lideran-
ça age naturalmente como facilitadora do pro-
cesso de engajamento e desenvolvimento da
organização.

Os líderes precisam mostrar aos seus cola-
boradores que a principal tarefa da companhia é
servir aos clientes e que a chave para se alcançar
essa meta são eles próprios – os colaboradores.

Fernando Albuquerque
Conselheiro da Aenfer

A vida me deu o privilégio de conhecer pessoas
muito especiais, criaturas que certamente foram co-
locadas neste planeta para fazer dele um lugar me-
lhor, e a Doutora Lilia Mesquita foi uma dessas pes-
soas.

É claro que ela não ficou famosa, que não teve
o seu trabalho divulgado pela tal da mídia. O povo,
os políticos e os repórteres não acorreram ao seu
velório e tampouco o trânsito da cidade ficou mais
tumultuado por causa do seu cortejo fúnebre.

Um mestre escola boliviano, comentou comigo
recentemente que o brasileiro parece só se orgu-
lhar dos seus jogadores de futebol e das tais “mu-
lheres melancia”, que não dá a menor importância
aos seus médicos, aos seus engenheiros, cientis-
tas. Até concordo, mas acredito que isso não é  um
privilégio só do Brasil, muitos outros povos também
se comportam assim.

Feito esse meu desabafo, vamos voltar no tem-
po e imaginar um Rio Grande do Sul de muito anti-
gamente, onde o que as famílias esperavam das
meninas é que elas se casassem e se quisessem
trabalhar enquanto esperava para casar, podia ser
professora e era só isso. Mas a Doutora Lilia queria
ser médica e aí a coisa complicou.

Gaúcha de faca na bota, não iria desistir do seu
sonho só por causa de uma imposição familiar. Mu-
dou-se para a casa de uns parentes em Curitiba,
que se propuseram a ajudar, e com desculpa de que
iria cursar o normal, o curso que formava professo-
ras primárias naquele tempo, foi fazer medicina.

Era a única mulher da turma e na sua formatu-
ra a surpresa da família foi grande, pois só  na hora
é que descobriram que a filha tinha se transforma-
do em uma médica e não em uma sempre querida
professorinha.

Anos depois, já  trabalhando em São Paulo
como ginecologista especializada em colposcopia,
em uma fundação do Estado voltada à prevenção
e ao tratamento do câncer, ela teve a idéia de ex-
pandir o seu trabalho preventivo às mulheres do
interior paulista.

Era um tempo em que o rodoviarismo ainda não
havia tomado conta do Brasil e as ferrovias ainda
eram o grande meio de transporte e a solução que
ela encontrou foi a que lhe pareceu óbvia: um trem.

Tanto fez que conseguiu do Governo do Esta-
do um trem inteirinho, com vagão consultório, va-
gão laboratório, vagão alojamento e, de quebra, com

todo o equipamento que fosse necessário.Dá para
imaginar a luta e as peripécias que ela teve que
fazer para ganhar esse trem.

Antigamente as ferrovias tinham algumas com-
posições que davam apoio médico aos seus funci-
onários e foi um desses antigos trens do chamado
“serviço sanitário”, que naquela época já não exis-
tia mais, que deram para ela.

Ia alguém na frente, para pedir à emissora de
rádio da próxima cidade que avisasse ao povo so-
bre o dia em que o trem estaria lá e, quando ele
chegava na estação, já tinha aquela fila de gente
esperando.

Eles ficavam um ou dois dias em cada cidade,
alojados no próprio trem, e com isso eram feitos
todos os exames de prevenção de câncer gineco-
lógico naquelas mulheres, que de outra maneira di-
ficilmente teriam acesso a eles, com direito inclusi-
ve a um citologista que ia junto e que tinha a bordo
um bom microscópio, para ler as lâminas dos tes-
tes de Papanicolau que fossem consideradas sus-
peitas.

A coisa começou na linha da Estrada de Ferro
Sorocabana e deu tão certo que, no final, ela tam-
bém acabou ganhando um trem na Companhia
Paulista, cuja linha era de bitola larga e não pode-
ria ser percorrida pelo trem da Sorocabana, que era
de bitola estreita.

Depois veio o progresso, as cidades do interior
ganharam uma melhor estrutura médico-sanitária
e esses trens se tornaram desnecessários e foram
encostados.

A última notícia que tive daquele da Sorocabana
foi que ele estava se acabando ao relento em San-
tos e o da Paulista.

O velório e a cerimônia de cremação do corpo
da Doutora Lilia Mesquita foram discretos e modes-
tos, não teve notícia no jornal e certamente o seu
nome não irá  batizar nenhuma rodovia ou avenida,
acredito que nem mesmo uma modesta rua do Bair-
ro da Aclimação, aonde ela sempre morou desde
que se mudou de mala e cuia, como boa gaúcha,
para São Paulo.

Ao contrário das nulidades famosas, entretan-
to, ela vai continuar viva para sempre, através dos
filhos, dos netos e dos bisnetos das incontáveis mu-
lheres cuja vida o trenzinho dela salvou.

Engenheiro Antônio Pastori - Membro do Movimento
de Preservação Ferroviária - MPF

reflexão

A médica e o trem
bate-papo
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opinião

FICHA LIMPA NELES JÁ!

O Congresso Nacional, tão criticado pela mídia,
considerado como uma das piores legislaturas dos úl-
timos anos, ouviu a voz de um milhão e trezentos mil
eleitores, que apelaram no sentido de que fosse cria-
da uma lei que proibisse candidaturas de pessoas com
ficha suja, ou seja, condenadas por procedimentos de
corrupção e outros crimes.

Pelo que se sabe, a conduta de um razoável nú-
mero de parlamentares, cujas fichas estão maculadas
como “pau de galinheiro” por atos ilícitos comprome-
tedores na política e até fora dela, surpreenderam so-
bremaneira pela aprovação do Projeto de Lei Com-
plementar nº 518/2009.

Há alguns anos, ninguém admitia que, em nosso
País, pudesse ser aprovada tal matéria pelo Congres-
so Nacional, um projeto de lei moralizador das práti-
cas políticas, sempre viciadas por interesses escusos,
anos e anos.

Em verdade, em verdade, o Legislativo ouviu a
voz da sociedade brasileira, representada por
1.300.000 cidadãos-contribuintes-eleitores (royalties
para o Hélio Fernandes da Tribuna da Imprensa), que
se mobilizaram e partiram para o tudo ou nada, junto
aos parlamentares.

A Internet, essa ferramenta fabulosa do mundo mo-
derno, foi largamente utilizada no apelo nacional.

Dentro do elenco de medidas, destaco resumida-
mente: “fica proibido de se candidatar (inelegível) quem

for condenado por um grupo de juízes; quem renunciar
para se livrar de cassação fica inelegível pelo período
que falta de mandato mais 8 anos; — -quem foi conde-
nado e já cumpriu pena pode candidatar-se e; — quem
ainda cumpre pena não pode disputar eleição.”

Foram listados 17 crimes que proíbem candidatu-
ras. Por essa razão, a luta pela moralização não pode
parar. É necessário que a população apóie iniciativas,
como a do projeto em epígrafe de conteúdo asseme-
lhado a este e outros afins, no sentido de que neste
País venha a ser “desodorizada moralmente a política
brasileira nos três níveis da administração pública.”

Este foi o primeiro passo de uma série de muitos
outros que virão rumo a moralização própriamente dita
da vida político-social do País.

A partir desse novo marco, certamente, pessoas ín-
tegras e idealistas serão estimuladas a participar do pro-
cesso eleitoral com reais chances de vitória. O País vai
ganhar nova geração de políticos, pois não serão nive-
lados por baixo, como acontece no momento atual.

É confortável o que foi aprovado: — “Se autori-
zado a se candidatar e for eleito, caso sua conde-
nação seja confirmada, o político perderá o diploma
e o mandato.”

Ao que parece, aos olhos da população, é que
não haverá retrocesso no processo saneador. Quem
deve tem que pagar, isto é, “persona non grata” está
fora do contexto eleitoral, como candidato para re-
presentar o povo.

Verifica-se que a maturidade democrática do elei-
tor ficou evidente com participação e apelo, que resul-
tou na elaboração do citado projeto de lei e, via de
consequência, a Lei Moralizadora, que visualiza um

novo processo político-eleitoral, no tempo e no espa-
ço.

Neste momento brasileiro, registrou-se uma recon-
ciliação do Legislativo com o povo, que quer posturas
parlamentares positivas e efetivas em outros Projetos
e Medidas Provisórias, a fim de minimizar o sofrimen-
to dos menos favorecidos da sorte. Por exemplo: cer-
ca de 80 mil ferroviários aposentados e pensionistas
da extinta RFFSA ficaram frustrados pela rejeição da
Emenda Parlamentar à Medida Provisória –  MP nú-
mero 479, e esperam que algum outro deputado dos
que apóiam referido pleito, apresente nova Emenda
assegurando que o Serviço Social das Estradas de
Ferro – SESEF venha a ser beneficiado com recursos
da União, com vista a que o Plansfer – Plano de Saú-
de dos Ferroviários, não seja desativado. Evitar-se-á,
assim, que aquela autarquia federal tenha grandes
prejuízos, e que aposentados e pensionistas sejam
prejudicados, por não terem condições financeiras de
receitas para migrarem para outros planos, todos com
mensalidades elevadas, portanto, fora do alcance dos
assistidos do Plansfer.

O Legislativo é  o pulmão por onde a sociedade
respira, que, por vezes, é obrigada a fazer inalação
para superar as dificuldades que lhe são postas e im-
postas, impiedosamente para os que compõem a base
da pirâmide social.

Posto isso, voltando à Lei Moralizadora, ficha lim-
pa neles e para a eleição deste ano, portanto, já!

O STF não pode vacilar, não pode pisar na bola,
estar contra a vontade do povo brasileiro.

Genésio Pereira dos Santos
Conselheiro da Aenfer

Espanha tem vantagens na
licitação do TAV
A Espanha parte com uma “grande vantagem” na
futura licitação sobre o projeto do Trem de Alta
Velocidade que unirá Campinas (93 km de São
Paulo), a cidade de São Paulo e o Rio, porque possui
uma experiência enorme no Brasil, afirmou o
secretário dos Transportes do Estado de São Paulo,
Mauro Arce. Um porta-voz da CAF confirmou em
março que a companhia planeja a licitação do trem-
bala entre Rio e São Paulo. O TAV entre Rio e São
Paulo, o primeiro do tipo na América Latina, era
considerado parte crucial da infraestrutura para
facilitar o transporte durante a Copa do Mundo que o
Brasil sediará em 2014. O secretário considera
“possível” que, “uma vez começado e definido o
projeto”, ele seja realidade para os Jogos Olímpicos
de 2016, no Rio de Janeiro. “O lançamento do TAV é
algo muito importante. Eu acho que, seja quem for o
vencedor (nas eleições), é um projeto que deve ter
continuidade”, disse. Segundo ele, a ligação entre São
Paulo e Rio será “a primeira linha” de alta velocidade
do Brasil, mas “depois será construída uma rede (no
país). É o início de um processo que terá ramificações
no futuro”.
Fonte: Folha Online, 21/06/2010

Governo prepara novo modelo
para ferrovias
O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos,
disse ontem que deverá ficar pronto ainda este ano o
novo modelo para as futuras concessões de ferrovias
no País. Segundo o ministro, as mudanças não terão
de passar pelo Congresso e poderão ser feitas por
decreto presidencial.
“Estamos trabalhando nisso há bastante tempo no
Ministério dos Transportes, da Fazenda, Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Casa
Civil. O presidente deve assinar o decreto ainda este
ano”, disse Passos.
Segundo ele, a principal mudança será a separação
da infraestrutura física da operação comercial das
ferrovias.
Fonte: DCI, 09/06/2010

Projeto prevê  reativação de
linha de Petrópolis
Rio de Janeiro e Petrópolis estão próximos de
resgatar uma das malhas ferroviárias mais lendárias
e bucólicas do Brasil: a Ferrovia Príncipe do Grão-
Pará, a primeira do país, que será revitalizada ainda
em prazo a ser definido. Interesse não falta.
Inaugurada em 19 de fevereiro de 1883, a via férrea
que liga a Vila Inhomirim, em Magé, à Rua Tereza,

em Petrópolis, está desativada desde 1964, privando
adeptos do trem de um dos visuais mais bonitos entre
a cidade e a serra. A reinstalação se dará graças ao
projeto de lei nº 2736/2009. O texto foi aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia
Legislativa como de relevante interesse turístico e
econômico para o Rio. O custo estimado é de R$ 62
milhões.
Fonte: Jornal do Brasil, 22/05/2010

Transcontinental
O sonho brasileiro de ligar os oceanos Atlântico e
Pacífico por ferrovia, passando por Minas Gerais, vai
se tornar realidade. O estado, de história fortemente
vinculada a locomotivas e vagões, receberá o
segundo maior trecho dos 4,4 mil quilômetros de
trilhos a serem assentados da Estrada de Ferro 354
(EF 354), que se conectará ao sistema ferroviário do
Peru. Embora ainda no papel, o projeto, batizado de
Ferrovia Transcontinental, com custo estimado de R$
10 bilhões, revigora a esperança de maior
desenvolvimento de regiões e municípios que
cresceram em torno de estações de trens ou que
viveram o auge político, econômico e social nas idas
e vindas das composições. O corredor mineiro da
ferrovia, que será a maior do país, contempla,
inicialmente, as cidades de Muriaé (Zona da Mata),
Ipatinga (Vale do Aço) e Paracatu (Região Noroeste).
Fonte: O Estado de Minas, 27/5/2009

pela imprensa
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eventos

Aenfer promoveu a festa dos aniversariantes de maio(dia 6) e na ocasião
comemorou o dia das mães.
A festa contou com a participação de associados e amigos ferroviários que

Festa dos aniversariantes de maio homenageia dia das mães
mães. A Aenfer, além de presentear os aniversariantes, também homenageou às
mães que compareceram ao evento com lindos lenços.
Este ano, quem recebeu o prêmio de mãe ferroviária 2010 foi a associada Delfina
Castro, que ganhou uma linda cesta de café da manhã.
Estiveram presentes os aniversariantes Alexandre Almeida, Mônica Baggetti, Edila
Jácomo, Stella Lecoc, Elpídeo de Menezes, Waldo Setti, Joel Narciso e José
Antônio Gomes.

clima da Copa invadiu a festa dos aniversariantes de junho, realizada
excepcionalmente na segunda quinta-feira do mês, 10/06. A decoração, o
bolo, e até algumas guloseimas coloriram de verde e amarelo o salão de

Festa dos aniversariantes de junho em clima de Copa

A
dançaram animadamente ao som da banda comandada por Vander no violão e
voz, André Dias no saxofone, Sidney Carron na percussão e o ferroviário João
Dias, convidado  para “dar uma canja” no pandeiro.
Na ocasião, a associada Idalina ofereceu brindes que foram sorteados para as

festa do 7º andar, além da turma que apareceu com a camisa amarelo canarinho.
Alguns convidados vieram pela primeira vez, a exemplo dos associados Elcio

Moraes e Cláudia Marques, ambos jornalistas aposentados da CBTU. A funcionária
da RFFSA, Rosimery Franklin soltou a voz com a banda de música composta por
Vander, André e Sidney.
Os aniversariantes Antônio Gomes Pires, Francisco José Azevedo Bottino, Heloisa
Dalmacio Roma e Aldo Paschoal foram presenteados pela Aenfer.


