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Aenfer realiza confraternização de Natal e
homenageia aniversariantes de dezembro

Trens Turísticos e
Culturais

Durante o mês de setembro nosso site exibiu uma
enquete sobre o conhecimento e utilização dos trens
turísticos e culturais no Brasil. As respostas
demonstraram que nosso público ainda não
inclui  este modo de tur ismo com muita
regu lar idade,  sendo que uma par te
significativa demonstra interesse em fazê-
lo (conheça os resultados da enquete na
página 2).

Nos dias atuais, felizmente, já
d ispomos de boa quant idade de
opções neste tipo de lazer que se
concent ra  pr inc ipa lmente  nas
regiões sudeste e sul.

Alguns desses trens turísticos
preservam a memória ferroviária
mais antiga, pois seus vagões são
tracionados por locomotivas a vapor
que dão maior emoção à viagem,
trazendo de volta o saudosismo para
uns e um lado inteiramente novo, no
caso dos que são mais jovens e
empreendem a viagem pela primeira
vez. Ao embarcar num desses trens
podemos  viajar em trens antigos ou
remodelados, que percorrem paisagens
belíssimas, passam por cenários importantes de
nossa história nacional ou ressaltam
características culturais. Deles podemos destacar o
Trem do Corcovado, o Trem do Pantanal, o Trem de
Tiradentes, o Trem do Forró e o Trem da Serra do Mar.

Aenfer na Câmara
Municipal - pág. 6

Excursões - pág. 7

Faef e Aenfer
recebem chefes da
Inventariança da
extinta RFFSA - pág. 6
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 Pela Internet
Em outubro nosso site apresentou
enquete sobre o uso de trens
turísticos por parte de nossos
associados. Mais da metade das
respostas indicam que muitos já
participaram desse tipo de passeio.
No entanto quase a outra metade
ainda não fez mas está
interessada. Vemos aqui um bom
potencial de incremento neste tipo
de turismo em nosso país.

nosso sitecartas

Como associado
(e aposentado),
costumo “navegar”
pelo site da Aenfer,
agora com visual reformulado, mais
moderno a meu ver, pelo que lhes envio
meus parabéns. Entretanto, gostaria de
observar que algumas informações
ficaram indisponíveis. Por exemplo, na
coluna DESTAQUES AENFER pode-se
ver: “Acordo Coletivo 2010/2011
Concluídas as negociações entre a
Federação Nacional dos Trabalhadores
Ferroviários, Sindicatos associados e
a VALEC. Veja o comunicado da FNTF”.
No entanto, clicando-se o mouse no
link, verifica-se que o tal comunicado
da FNTF está indisponível.
Os senhores poderiam dar alguma
informação a respeito? E se possível,
alguma informação adicional?

Grato pela atenção.
João Alberto Tenan – Associado da
Aenfer

Resposta da Aenfer: A Aenfer deu  o
retorno, solucionou o problema no site
e agradece o contato feito pelo
associado.
Entre em contato conosco você
também. Tire suas dúvidas e deixe sua
sugestão através do e-mail:
divulgacao@aenfer.com.br

Visite nosso site: www.aenfer.com.br

UM NOVO TEMPO
Amigos da nossa AENFER.
É mais um ano que está chegando ao
seu término.
É mais uma etapa que ultrapassamos
juntos, na luta pela defesa da ferrovia e
dos ferroviários.
Estamos trabalhando para concretizar as
ações que já vinham sendo
desenvolvidas nos últimos anos, com
vistas ao engrandecimento da
Associação.
O expressivo ingresso de novos
associados e o retorno de antigos ao
quadro social é um bom indicador dos
resultados que temos obtido pelos
esforços que tem sido feitos em todas as
áreas de atuação da Diretoria e dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal.
O Natal se aproxima e o Ano Novo é o
nascimento de uma nova esperança.
Desejamos que o espírito natalino toque
os nossos corações trazendo paz,
tolerância, confraternização e a fé
inabalável em Deus, a quem pedimos que
abençoe e proteja a grande família
ferroviária.
Estamos vivendo um momento único que
se repete a cada ano que termina, sendo,
portanto, um momento oportuno para
fazermos uma reflexão.
A propósito, oferecemos de presente para
vocês um texto de autoria da brilhante
escritora Clarice Lispector, contendo uma
mensagem para quem acredita em um
novo tempo de mudanças que venham a
tornar suas vidas mais felizes.

“Sonhe com aquilo que você quiser.
Seja o que você quer ser, porque você
possui apenas uma vida, e nela só tem
uma chance de fazer aquilo que se quer.
Tenha felicidade bastante para fazê-la
doce. Dificuldades para fazê-la
forte.Tristeza para fazê-la humana e
esperança suficiente para fazê-la feliz.
As pessoas mais felizes não têm as
melhores coisas. Elas sabem fazer o
melhor das oportunidades que aparecem
em seus caminhos.
A felicidade aparece para aqueles que
choram. Para aqueles que buscam e
tentam sempre. E para aqueles que
reconhecem a importância das pessoas
que passam por suas vidas.
O futuro mais brilhante é baseado num
passado intensamente vivido.
Você só terá sucesso na vida quando
perdoar os erros e as decepções do
passado.
A vida é curta, mas as emoções que
podemos deixar duram uma eternidade.
A vida não é de se brincar porque um belo
dia se morre”.

Saibamos fazer de 2011, um novo tempo,

Visite o nosso site e faça um pas-
seio no Metrô de Estocolmo, capi-
tal da Suécia, considerada a maior
galeria de arte do mundo com uma
decoração excepcional. Veja os
eventos que ocorreram em 2010
na Aenfer e novos convênios fir-
mados pela Aenfer e que você
pode usufruir.

Leia também, um artigo do dire-
tor Cultural e de Preservação da Me-
mória Ferroviária Rubem Eduardo
Ladeira sobre o TAV, a estação Ba-
rão de Mauá e o Museu Ferroviário
Nacional
Acesse: www.aenfer.com.br

Para nivelamento das ações de-
senvolvidas em defesa da classe fer-
roviária e propostas futuras, os presi-
dentes da Faef e Aenfer, Clarice
Soraggi e Luiz Lourenço de Oliveira
respectivamente, receberam em visita
à sede da Aenfer, no dia 2 de dezem-

Faef e Aenfer recebem chefes da
Inventariança da extinta RFFSA

bro, os chefes de escritório da
Inventariança da RFFSA e aproveita-
ram o momento de confraternização de
fim de ano para uma pequena
restrospectiva das ações efetuadas em
defesa da classe e traçar metas para o
próximo ano.

Matheus Dias Flores, Penha Arlotta e Clarice Soraggi Clarice Soraggi, Ruy Fiuza, Flávio Rabello e Clidnei Kenes

Não fiz e não estou
interessado

Fiz e gostei

Fiz e não gostei

Não fiz mas pretendo fazer

53%

2%

40%

5%
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A LEI, O PODER DISCRICIONÁ-
RIO E A JUSTIÇA SOCIAL

Este artigo se des-
tina à leitura de to-
dos os ferroviários
e seus familiares,
uma vez que o in-
teresse em não ser
injustiçado pelo po-
der discricionário
das autoridades
nos atinge a todos.
A busca pela Justi-
ça Social deve ser
uma constante na

Administração Pública.  O ato administrativo, em
qualquer nível, deve ser precedido pela definição
das prioridades sociais, como ponto balizador da
Justiça Social.  Três pilares devem ser estabeleci-
dos para que o uso do Poder Discricionário possa
ser utilizado como instrumento de Justiça Social:
Sensibilidade, Responsabilidade e Honestidade.
Pergunta-se: O Poder Discricionário é um instru-
mento viável para a consecução da Justiça Soci-
al?  Os poderes administrativos, dentre eles o
Poder Discricionário, não podem estar dissociados
dos princípios gerais do Direito, tão pouco dos atos
administrativos expressos, quais sejam: legalida-
de, impessoalidade, moralidade, eficiência e pu-
blicidade; Inegavelmente a atividade discricioná-
ria está umbilicalmente ligada a duas vertentes:
na primeira, ao ordenamento jurídico; na segun-
da, é de caráter mais subjetivo. Trata-se da corre-
lação com o bem comum e os trâmites a serem
seguidos para que se preserve a moralidade da
instituição administrativa.   A atividade discricioná-
ria não é orientada pela total liberdade de atuação
do Administrador Público.  Ao contrário, deve ele,
dentro da liberdade concedida, atuar no sentido
de atender à demanda social, imposta ao serviço
estatal.  Deve-se, também, atentar-se para a con-
fusão entre discricionariedade e arbítrio.  Neste,
ocorre a própria vontade do administrador. Já na-
quela o Administrador Público atua com a liberda-
de que os limites da lei autorizam.  Não pode o
administrador agir sem competência para deter-
minada tarefa. Um ato administrativo discricioná-
rio não pode fugir do interesse público a ser al-
cançado, sob pena de estar incorrendo em desvio
de poder. Temos, assim, todos, que estarmos aten-
tos aos atos administrativos praticados pelas au-
toridades que detêm o controle de certas decisões,
que podem ser utilizados indevidamente e ilegal-
mente, mas que têm a propriedade de produzir
efeitos que, por sua natureza, podem trazer
malefícios de difícil reparação.  Apesar da aridez
do tema, entendemos por bem alertar para a res-
ponsabilidade que têm aqueles que detêm certos
poderes, para que, ao se manifestarem sobre as-
suntos de interesse de uma grande coletividade,
não cometam injustiças com decisões infundadas.

Celso Paulo
Diretor de Acompanhamento Judicial da Aenfer

dia a dia

O prefeito Eduardo Paes sugere que o passa-
geiro mude seus hábitos para obter os benefícios
do Bilhete Único, de forma a economizar uma pas-
sagem, o que permitiria um ganho econômico im-
portante para o usuário do sistema de transportes
públicos, que é pobre, e por isso dependente des-
se sistema.

Ao agir assim, o prefeito revela a total inversão
de valores e princípios que norteiam a política de
gestão dos sistemas de transportes públicos, pois
estes existem para atender à demanda das pessoas
e não o contrário.

No século passado, o governo militar, perceben-
do a necessidade de se promover o desenvolvimen-
to dos sistemas de transportes urbanos, criou a CBTU
(Companhia Brasileira de Trens Urbanos),
desvinculando do sistema da Rede Ferroviária Fe-
deral o transporte de passageiros do transporte de
cargas, e constituindo os sistemas urbanos do Rio
de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, For-
taleza, João Pessoa, Natal, Maceió e Salvador.

O quadro de pessoal era constituído por especi-
alistas em todos os setores dos sistemas sobre tri-
lhos, compreendendo a engenharia de transportes,
de telecomunicações, de construção civil, mecânica,
elétrica, arquitetura, geologia. Enfim, se o assunto
era transporte humano sobre trilhos, havia profissio-
nais qualificados na própria empresa, e nas contra-
tadas, para identificar e propor soluções para os sis-
temas sob sua responsabilidade.

Passados 26 anos, o que temos no Rio de Janei-
ro é um “modelo de fé”, onde o poder público reza
para que o setor privado opere suas concessões com

Dando continuidade ao compromisso assumi-
do pelas nações do planeta através do Protocolo
de Kioto, de desenvolver mecanismos e políticas
que possibilitem a redução de todo o tipo de polui-
ção do meio ambiente, realizou-se em Cancun, no
México, entre os dias 29 de novembro e 10 de de-
zembro, a 16ª Conferência das Partes (COP) da
Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas.

O evento reuniu 194 países e teve como prin-
cipais pontos de discussão: redução das emissões
de CO2, financiamento das ações elaboradas pe-
los países em desenvolvimento, redução das emis-
sões por desmatamento e degradação (REDD) e
cortes voluntários.

Foram definidas as metas de redução das emis-
sões de CO2 para o segundo período de compromis-
so do Protocolo de Kioto, a partir de 2012, e finalizada
a burocracia para a criação do Fundo de Início Rápido
(Fast Start Fund), proposto em Copenhague, que so-
maria US$ 30 bilhões de 2010 a 2012. Espera-se avan-

ços também na criação do Fundo Verde Climático, que
prevê US$ 100 bilhões por ano.

Embora os maiores compromissos recaiam so-
bre as nações desenvolvidas, o Brasil vem se desta-
cando pelos resultados obtidos em suas políticas vol-
tadas para o meio ambiente.

Nesta reunião foi apresentado que apenas cerca
de 5 mil km2 foram desmatados na Amazônia, de 2009
a 2010, o que é um recorde histórico, e, na questão
da redução de emissão de CO2, mostrará como pre-
tende reduzir sua emissão de 2,7 giga toneladas para
1,7 giga toneladas em 2020, o que representará uma
variação entre 36 e 38% para menos.

Contudo, para o sucesso dessas metas é funda-
mental a conscientização e a participação de toda a
sociedade brasileira, colaborando dia-a-dia, individu-
al ou coletivamente, na redução dos desperdícios e
da contaminação do solo, da água e do ar.

Antonio Gonçalves
Membro do Conselho Deliberativo

COP – 16 - A luta continua

responsabilidade e cidadania, pois, além de não ser
tarefa fácil promover tais objetivos, o poder público
não está mais qualificado para a gestão do sistema
de transportes, já que não mais dispõe de especialis-
tas capazes de manipular os softwares e demais
expertises necessárias.

Ora, o objetivo maior do sistema de transportes
é conferir a maior e melhor mobilidade possível, e
isso representa, de um lado, a minimização do tem-
po de viagem, dos custos (usuários e operadores),
e das externalidades negativas (segurança, meio
ambiente etc), e, de outro lado, a maximização da
qualidade de vida.

Quando o governo opta pela prática tarifária que
reduz a despesa do usuário, ele acerta em cheio no
“calo que mais dói”, tanto dos usuários do sistema
quanto de todos os outros atores que têm repercus-
sões com a medida, mas, ao fazê-lo sem a visão
sistêmica, deixando para outro momento a tarefa pri-
meira de reestruturação da matriz de transporte às
demandas por viagem das pessoas, e de racionali-
zação dos modos sobre pneus, o governo vai intro-
duzindo novas impedâncias ao sistema, que podem
acabar tornando a mobilidade ainda menor, e de pior
qualidade para quem a tem. Não é o usuário que deve
mudar seu hábito para tentar garantir o benefício do
Bilhete Único, mas sim o Bilhete Único é que deve
mudar e deixar de ser um “Clube Urbano” de tarifas
de transporte e passar a promover a reorganização
do sistema, para evitar que algum trecho de viagem
despenda mais de duas horas em nossa cidade.

Eduardo Dantas – Associado da Aenfer

Inversões na mobilidade urbana -
O poder público não está mais qualificado para a gestão do

sistema de transportes

Fonte: Revista Planeta Terra – novembro de 2010. (suplemento do jornal O GLOBO, edição do dia 23)
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Durante o mês de setembro nosso site exibiu uma enquete sobre o
conhecimento e utilização dos trens turísticos e culturais no Brasil. As respostas
demonstraram que nosso público ainda não inclui este modo de turismo com
muita regularidade, sendo que uma parte significativa demonstra interesse em
fazê-lo (conheça os resultados da enquete na página 2).

Nos dias atuais, felizmente, já dispomos de boa quantidade de opções neste
tipo de lazer que se concentra principalmente nas regiões sudeste e sul.

Alguns desses trens turísticos preservam a memória ferroviária mais antiga,
pois seus vagões são tracionados por locomotivas a vapor que dão maior
emoção à viagem, trazendo de volta o saudosismo para uns e um lado
inteiramente novo, no caso dos que são mais jovens e empreendem a viagem
pela primeira vez. Ao embarcar num desses trens podemos  viajar em trens
antigos ou remodelados, que percorrem paisagens belíssimas, passam por
cenários importantes de nossa história nacional ou ressaltam características
culturais. Deles podemos destacar o Trem do Corcovado, o Trem do Pantanal,
o Trem de Tiradentes, o Trem do Forró e o Trem da Serra do Mar.

Aqui na AENFER já proporcionamos oportunidade de nossos sócios e
familiares participarem de algumas dessas viagens: em abril/2010 fomos a
Tiradentes, MG (jornal AENFER no 134); em setembro/2009 a Passa Quatro,
MG ( jornal AENFER no 131), em setembro/2008 a São Lourenço, MG (jornal
AENFER no 125) (Veja matérias em nosso site). Se você já viveu uma
experiência de viajar num trem turístico escreva para nós ou mande sua opinião
via internet.

Neste número estamos atualizando as informações sobre os trens turísticos
e culturais em operação, desejando, assim, que nossos associados e suas
famílias desfrutem mais desses passeios maravilhosos e, ao mesmo tempo, os
divulguem não só entre os que já trabalharam na ferrovia como entre pessoas
de diferentes at ividades profissionais de modo a ampliar a cultura da
preservação ferroviária e fortalecer este modal de turismo.

Trem do Pantanal
São 220 quilômetros de pura nostalgia, em um roteiro

emoldurado por algumas das mais belas paisagens do
mundo. O Trem do Pantanal parte de Campo Grande rumo
à cidade de Miranda, destino final do trajeto. São aproxi-
madamente 7 horas viajando no tempo e percorrendo de-
zenas de pontos históricos, cada passo testemunhado pela
exuberância pantaneira.

O trem passa por Campo Grande, capital do Mato Gros-
so do Sul, que se apresenta como corredor turístico natural,
dada a sua estratégica localização no centro do estado. Cor-
ta também a cidade de Aquidauana que possui construções
de valores histórico-culturais, como a Casa Primavera, além
dos casarios que preservam um conjunto arquitetônico origi-
nal. É a cidade pantaneira mais próxima da capital, a 136
km, rio que dá nome à cidade oferece aos turistas safáris
fotográficos e boas pescarias. Em suas margens, formam-
se bonitas praias, próprias para a prática de esportes aquá-
ticos. Aqui ocorre parada para o almoço.

Na outra ponta está a estação ferroviária de Miranda,
uma das mais antigas do Mato Grosso do Sul. A cidade
tornou-se pólo turístico graças ao turismo histórico - cultu-
ral, urbano e rural associado ao ecoturismo -, além da ca-
valgada e pesca esportiva. Banhado pelos rios Miranda e
Aquidauana, o município mantém características marcantes
da vegetação da Serra da Bodoquena, em transição para o
bioma Pantanal, o que torna a sua biodiversidade viva e
esplendorosa. Com a segunda maior população indígena
do Estado, Miranda recebe grande influência da etnia
Terena, que contribui para o enriquecimento cultural e ar-
tístico da cidade, através de suas danças, costumes, arte-
sanato e tradições.

Trem do Corcovado

Este passeio é bem antigo no Rio de Janeiro. Inaugu-
rado em 1884 pelo Imperador D. Pedro II, já levou papas,
reis, príncipes, presidentes, artistas e cientistas em seus
vagões. Assim como turistas do mundo inteiro. Sua via-
gem, que dura cerca de 20 minutos, é também um passeio
ecológico, já que atravessa a maior floresta urbana do mun-
do: o Parque Nacional da Tijuca.

E quem viaja pela Estrada de Ferro do Corcovado aju-
da a manter a floresta: o trem é elétrico e, por isso, não
polui. Além disso, parte da arrecadação da bilheteria é des-
tinada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) para
conservação da mata.
Horário de Funcionamento
8:30h às 19:00h, saídas a cada meia hora. Segunda a Domingo.

Atrações nas Montanhas Capixabas
Um destaque atual no turismo do Espírito Santo é o

Trem das Montanhas Capixabas, uma litorina que traz as
características da cultura e influência dos imigrantes euro-
peus traduzidas nas festas, no cotidiano, na arquitetura e
na gastronomia. Operado pela empresa Serra Verde
Express, o trem faz o trajeto entre as cidades de Viana,
Domingos Martins e Marechal Floriano, em 43 quilômetros.

Durante o passeio, a exuberante vista revela forma-
ções rochosas exóticas observadas de uma altitude de 15
metros acima do nível do mar, chegando a Marechal
Floriano, que fica a uma altitude de cerca de 530 metros.
Pontes, túneis e cachoeiras ainda emolduram a paisagem
da serra do mar e da Mata Atlântica, que mais parece uma
pintura criada pela natureza.

O site do Trem das Montanhas Capixabas descreve
todas as opções de pacotes diferenciados que incluem pas-
seio de trem, almoço e hospedagem em hotéis da região.
Telefone: (27) 3123-0228
www.tremdasmontanhascapixabas.com.br
FONTE: www.serraverdeexpress.com.br

Trens Turísticos e Culturais
MINAS GERAIS
São João Del Rei/Tiradentes
Trem Mariana - Ouro Preto
Trem da Serra da Mantiqueira – Passa Quatro
RIO GRANDE DO SUL
Trem do Vinho ou da Uva – Bento Gonçalves-Garibaldi
Rio Pardo/Cachoeira do Sul
SÃO PAULO
Trem Brás-Moóca
Trem Campinas - Jaguariúna
Expresso Turístico CPTM
PARANÁ
Trem de Cascavel
Trem Morretes-Antonina
Curitiba/Morretes/Paranaguá
SANTA CATARINA
Trem de Tubarão
Rio Negrinho - Rio Natal
RIO DE JANEIRO
Trem do Corcovado
ESPÍRITO SANTO
Trem das Montanhas Capixabas
MATO GROSSO DO SUL
Trem do Pantanal
PERNAMBUCO
Trem do Frevo
Trem do Forró
PARAÍBA
Trem do Forró
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O Expresso Turístico é um serviço ferroviário inaugurado

em 18 de abril de 2009 pela Secretaria de Estado dos Trans-
portes Metropolitanos e pela CPTM (Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos). Tem como objetivo integrar pontos de
interesse turístico localizados ao longo da malha férrea.

A viagem é feita a bordo de uma composição formada
por dois carros de aço inoxidável fabricados no Brasil na dé-
cada de 50 e tracionados por uma locomotiva a diesel, da
CPTM. Cedidos pela Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária (ABPF), os vagões foram totalmente restaurados
pela CPTM. Ao longo do percurso sobre os trilhos, monitores
dão informações históricas sobre a ferrovia paulista e as esta-
ções da CPTM.

Atualmente, há três opções de trajeto: Luz-Paranapiacaba
(quinzenal, aos domingos), Luz-Jundiaí (semanal, aos sába-
dos) ou Luz-Mogi das Cruzes (quinzenal, aos domingos). O
trem sai da Estação da Luz, da CPTM, um dos mais importan-
tes marcos arquitetônicos do país e um dos poucos monu-
mentos da cidade tombados pelos órgãos de preservação do
município, do Estado e da União.

Os passageiros têm como opção roteiros turísticos para
complementar o passeio dentro da cidade de destino. Esse
serviço não é de responsabilidade da CPTM e é pago à parte,
diretamente às agências de turismo.
FONTE: CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
As fontes consultadas para foram ANTT, ABOTTC, TREM DO COR-
COVADO, SERRA EXPRESS E CPTM

Trem da Serra do Mar leva viajante
de Curitiba até Morretes, no litoral
Quem busca aproveitar os feriados não só para descansar,
mas também conhecer - ou rever - a exuberante Serra do
Mar do Paraná, a dica é embarcar em uma viagem
ferroviária e voltar com fotos marcantes. A Serra Verde
Express, empresa referência em transporte turístico
ferroviário, está com tarifas a partir de R$ 39 para os
interessados em fazer passeio. A composição sai de Curitiba
todos os dias, às 8h15.
A viagem de 110 quilômetros leva os passageiros a
conhecer a maior área preservada de Mata Atlântica do
País, em uma ferrovia com 125 anos de história. O Trem
da Serra do Mar parte diariamente de Curitiba e indo até
Morretes. Aos domingos, o trajeto se estende até
Paranaguá, com museus, igrejas e casarios antigos como
cenário. São aproximadamente três horas de viagem entre
o planalto e Morretes, já no “pé” da Serra. Informações e
Reservas: (41) 3888-3488 
Informações e Reservas: BWT Operadora - (41) 3888-3488
FONTE: www.serraverdeexpress.com.br

Eu fui!
VIAJAR no Trem do Pantanal foi uma experi-

ência maravilhosa. Saí de Aquidauana às 2 da tar-
de e pude desfrutar das belas paisagens, do con-
tato com a natureza e a calma que só o Pantanal
proporciona. O trem de luxo se desloca calmamen-
te. A princípio se avistam algumas montanhas po-
rém a maior parte do tempo nosso contato é com
as longas e intermináveis planícies. Dá para avis-
tar muitas aves e à beira da ferrovia muitos sítios
com mangueiras que caem sob o peso de enor-
mes frutos. No trajeto a composição de 2 locos e 4
vagões de aço passa apenas por uma longa ponte
sobre o rio Aquidauana. No extenso campo à mi-
nha direita deu até para ver um tamanduá mirim
que se escondeu numa vegetação baixa.

O por do sol veio lento e foi colorindo o céu, o
horizonte e que, refletido no aço do trem, o trans-
formou num trem de ouro.

O guia vai dando detalhes sobre a viagem, os
lugares onde passamos e serviu um agradável lan-
che. O músico que nos acompanhou na viagem e
que, até então, estava se apresentando apenas

no carro restaurante veio para o carro de passagei-
ros e com sua música e suas brincadeiras agitou a
viagem do trem. Se alguém tinha a pretensão de dor-
mir se enganou pois além das novidades que esse
passeio incomum oferece ainda temos essa distra-
ção com a qual não contávamos.

A noite vai chegando de mansinho e quando
menos se espera o Trem vai encontrando as primei-
ras luzes da cidade. Às 7 da noite desembarcamos

Endereço: Rua Cosme Velho 513 Cosme Velho RJ, metrô,
descer na estação Largo do Machado, ônibus 422 / 498,
na praça 15 sentido zona sul ônibus  422 / 498, descer em
frente a Igreja São Judas Tadeu.
FONTE: Trem do Corcovado.

Trem do Vinho
O passeio turístico de trem a vapor é uma grande

atração na Serra Gaúcha. São 23 quilômetros de
percurso com 2h de duração, entre os municípios de
Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Durante
o passeio, a festa é comandada pelo coral típico italiano,
teatro e pelos gaúchos. Os turistas são recepcionados,
na estação de Bento Gonçalves, com um saboroso
vinho. Em Garibaldi a recepção acontece ao som de
música gaúcha e italiana, com degustação de suco de
uva e filtrado doce. Em Carlos Barbosa, um show de
música italiana marca o momento em que todos se
encontram e confraternizam embalados pela música.
Alguns passageiros dizem adeus, enquanto outros
embarcam no passeio de retorno.
FONTE: ABOTTC – Associação Brasileira das Operadoras de
Trens Turísticos e Culturais

na moderna estação de Indubrasil, Campo Grande.
Na plataforma só nos resta olhar para trás e dizer:
até breve, Pantanal!

Luiz Fernando Aguiar
Conselheiro da Aenfer e membro do Conselho Editorial
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pela imprensadiretoria em foco

Aenfer na Câmara Municipal
No dia 12 de novembro de 2010, a vice-

presidente da Aenfer Isabel Junqueira de Andréa, a
presidente da Faef, Clarice Soraggi e o ferroviário
Agenor Araújo de Jesus visitaram o vice-presidente
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Stepan
Necerssian, eleito deputado federal pelo PPS/RJ.

O vereador demonstrou interesse e
preocupação com relação aos problemas que
afligem a categoria ferroviária e se comprometeu
em defender as causas da categoria. Como
deputado federal, pretende desenvolver uma forte
Bancada Fluminense.

A Aenfer deseja ao parlamentar muito sucesso
em sua legislatura e acredita que pode contar com
mais um deputado engajado na defesa da Ferrovia
e dos Ferroviários.

Central Logística recebe
diretores da Aenfer

A vice-presidente da Aenfer Isabel Cristina
Junqueira de Andrea, o diretor Técnico Carlos
Roberto Rommes e a presidente da Faef Clarice
Maria de Aquino Soraggi visitaram o diretor
Administrativo da Central Logística Maurício Pessoa,
no dia 10 de novembro. Estiveram também
presentes ao encontro o coordenador de Recursos
Humanos Marcelo Onida, o chefe de Departamento
de RH Carlos Augusto Reis e o coordenador de
Patrimônio Wagner Ribeiro

A Aenfer e a Faef foram sugerir um trabalho em
conjunto com a empresa, federação e sindicatos,
visando desenhar um novo cenário ferroviário para
o estado do Rio de Janeiro, onde a ferrovia tenha
um papel preponderante e, ainda, defender os
direitos há muito conquistados pela categoria.

Presidente da AENFER visita a
AARFFSA

O presidente da Aenfer Luiz Lourenço de
Oliveira esteve no dia 14 de outubro na sede da

Associação dos Aposentados da Rede Ferroviária
Federal em visita de cortesia ao seu presidente, Sr.
Nelson Cruz.

Diretoria da AENFER faz visita
à REFER

O presidente da Aenfer, Luiz Lourenço de
Oliveira e o diretor de Acompanhamento Judicial
Celso Paulo foram recepcionados na Refer com um
café da manhã, em 21 de outubro, pelo diretor-
presidente, Marco André Marques Ferreira; pela
diretora de Seguridade, Tania Regina Ferreira; pelo
diretor Financeiro, Carlos de Lima Moulin; e pelo
chefe do Gabinete da Presidência, Fernando Abelha.

Na oportunidade, reafirmaram a parceria entre
a Fundação e a Associação.

Palestras Técnicas em 2011
A Diretoria Técnica já tem quatro palestras

técnicas programadas para o ano de 2011, sendo
que a primeira ocorrerá em março.

Sesquicentenário do patrono
da engenharia nacional na
cidade de Paulo de Frontin

A cidade de Paulo de Frontin-RJ comemorou os

150 anos de nascimento do engenheiro André
Gustavo Paulo de Frontin  em solenidade realizada
no Castelo dos Riachos. Estiveram presentes
autoridades locais, representantes dos municípios
da região e Álvaro de Frontin Werneck, bisneto do
engenheiro Paulo de Frontin.

Na ocasião o diretor de Departamento Cultural
e de Preservação Ferroviária Rubem Eduardo
Ladeira fez a entrega das comendas Engº Paulo de
Frontin. Foram agraciados o prefeito daquela cidade
Eduardo Ramos da Paixão; secretário de Cultura
Wander de Azevedo Silva; coodernadora do Museu
André Gustavo Paulo de Frontin Eliza Sarubi Moreira;
Chefes de Estação Gerson José Tavares e Oswaldo
da Silveira Conceição.

Novo trecho
O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos,
autorizou o início das obras de construção da Variante
Ferroviária de Camaçari, na Bahia. O novo trecho da
ferrovia vai ligar, por meio de um anel ferroviário, o
polo petroquímico de Camaçari ao Porto de Aratu e
deve ficar pronto em 18 meses. A obra está avaliada
em R$ 99,6 milhões. De acordo com o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), o
percurso vai ficar 15 km mais curto e, como
consequência, o tempo de viagem cairá de 65 minutos
para 19 minutos. Isso porque, segundo o órgão, o novo
trecho tem rampas menos íngremes, curvas mais largas
e menos interrupções, o que dobrará a velocidade dos
trens. Ainda segundo o Dnit, cerca de dois mil novos
empregos devem ser gerados com a obra.
Redação CNT, 22/11/2010

Cidades de SP aderem ao projeto
Trem Turístico
As cidades paulistas de Laranjal Paulista, Jumirim,
Votorantim, Iperó,Conchas e Pereiras já conseguiram
aprovação nas Câmaras Municipais para integrar o
consórcio intermunicipal para implantação do projeto
Trem Turístico da Sorocabana. Treze municípios
formam o consórcio e as cidades de São Roque,
Alumínio, Mairinque, Boituva e Cerquilho, além da
Floresta Nacional de Ipanema (Flona), ainda precisam
formalizar a criação da lei municipal para poderem
integrar a iniciativa.
Fonte: O Globo, 17/11/2010

Mais 25 anos para Supervia
Depois de três anos de negociação, o governador
Sérgio Cabral assinou a renovação da concessão do
contrato da SuperVia por mais 25 anos, até 2048. O
acordo prevê investimentos de R$ 2,5 bilhões na malha
ferroviária urbana. A conta será dividida meio a meio
entre a concessionária e o governo, cuja parte
corresponde à compra de 90 trens refrigerados. Desses,
34 já foram encomendados à chinesa CNR.
Atualmente, a SuperVia transporta 550 mil passageiros
por dia com 160 trens. A meta é chegar a 1,5 milhão
em 2023. Para isso, a empresa se compromete a
reformar 73 trens de aço inoxidável e comprar 30
composições. Assim, a frota chegará a 231 trens.
Fonte: Jornal Extra, 01/12/2010

Oeste-Leste
Saiu a licença ambiental para a construção do trecho
Ilhéus-Caetité, na Bahia, um dos três da ferrovia Oeste-
Leste, obra que faz parte do PAC. Neste trecho em
específico, a ferrovia ligará a mina de ferro da Bahia
Mineração em Caetité a um porto em Ilhéus. O início
das obras deverá contar com a presença do presidente
Lula, que marcou viagem a Ilhéus no dia 9. Ao todo, a
Bahia Mineração, do grupo ENRC, do Casaquistão,
deve investir US$ 3 bilhões em seu projeto de minério
de ferro.
Fonte: Estado de São Paulo, 01/12/2010
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No dia 22 de outubro (sexta-feira), 41
associados participaram da excursão promovida
pela Aenfer com destino a Paraty, região Sul do
Estado do Rio de Janeiro.

No roteiro, muitos passeios a pé pelas famosas
ruas de pedras irregulares onde o grupo conheceu
a beleza da arquitetura colonial e a história do lugar,
com a ajuda de um guia turístico. A Fazenda em
Bananal, bastante conhecida por servir de locação
para várias novelas de época da Rede Globo foi um
dos locais visitados pelos excursionistas que
aproveitaram para saborear a deliciosa comida no
restaurante da fazenda.

Alegria não faltou entre os participantes e houve
até coroação para os mais animados, levando o
primeiro lugar de miss simpatia a associada Ivonete.
Conquistaram os segundo e terceiro lugares as
associadas Arlinda e Fátima, respectivamente. Os
diretores da Aenfer João Carnevale (Financeiro),
Carlo Luciano De Luca (Produtos e Serviços) e Telma
Regina (Social) também foram coroados e entraram
no clima da excursão que virou uma festa.

Na escuna, comemoração com direito a bolo para
os aniversariantes do mês que estavam a bordo. O
passeio passou por várias ilhas com direito a
mergulho nas águas claras da praia de Jurumirim.

Sem dúvida, foi um final de semana inesquecível
em contato com a natureza.

 Excursão a Paraty

Excursão a São Lourenço
Associados participam da última excursão do ano

A última excursão programada pela Aenfer,
saiu no dia 5 de novembro rumo a São Lourenço,
Sul de Minas. Muitos aproveitaram a oportunidade
do local para fazer suas compras de final de ano
a preços promocionais.

Outros lugares próximos a São Lourenço foram
visi tados como Caxambu, Passa Quatro,
Conceição do Rio Verde e a pequena e
aconchegante cidade Cristina onde o grupo
conheceu o Museu Ferroviário.

Os excursionistas ficaram hospedados no
Hotel Metrópole, em São Lourenço e participaram
da noite de Queijos e Vinhos e da Festa Tropical.
Também degustaram os variados e famosos pratos
da culinária mineira.

No domingo pela manhã a grande atração foi
o passeio de trem que partiu de São Lourenço até
Soledade.

As excursões deste ano chegaram ao fim, mas
para 2011 a Aenfer está programando mais

passeios. Aguarde!
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eventos

A fisioterapeuta e acupunturista Maria Regina de
Macedo Costa fez palestra na Aenfer dia 4 de
novembro sobre essência floral. Ela explicou que,
através dessa terapia, é possível manter o equilíbrio,
diminuir o estresse, depressão e sentimentos ruins
como medo e ódio.
O floral pode ser usado no ambiente, no corpo ou

Foi animada a festa dos aniversariantes de novembro e as novidades no
Bazar chamaram a atenção dos convidados que aproveitaram para fazer as
compras de Natal.

A diretora Social Telma Regina Jorge da Silva sorteou vários brindes para
os associados e presentes para os aniversariantes Luiz Fernando Aguiar, Aildo
José, Nilcea Anchieta, Aury Sampaio e Ari Barbosa.

Aenfer promoveu palestra sobre florais
e equilíbrio emocional

Comemoração dos
aniversariantes de novembro

ingerido, disse a fisioterapeuta que tirou muitas
dúvidas dos associados.
O evento teve a participação especial da jornalista
Sandra Braconnot que fez uma versão simplificada
do Retrato Floral. A pessoa escolhia as flores, as
folhagens e montava o arranjo. Depois de pronto,
Sandra fazia um perfil da personalidade de cada um.

A confraternização de Natal e come-
moração dos aniversariantes de dezem-
bro promovida pela Aenfer, reuniu em seu
Espaço Cultural Carlos Lange de Lima no
dia 02 de dezembro, cerca de 200 pesso-
as entre associados, convidados da Cen-
tral Logística, CBTU, RFFSA, diretor-pre-
sidente e diretor financeiro da Refer Mar-
co André Marques Ferreira e Carlos
Moulin respectivamente, representantes
da AESSE Contabilidade, Unimed e
Universidade Estácio de Sá. Para
incrementar a festa, a Aenfer re-
servou uma mesa de presen-
tes que foram sorteados. Na
ocasião, a diretora social
Telma Regina sorteou o
brinde mais esperado, a
estadia de um final de
semana no Hotel Metró-
pole (MG) com direito a

Confraternização de Natal e
aniversariantes de dezembro

acompanhante. O contemplado foi o en-
genheiro Francisco Bottino que ficou mui-
to feliz com o sorteio.

Os aniversariantes Jorge Ribeiro, Jú-
lio Duarte, Pedro Paulo Thobias, Carlos
Trindade, Marlina Paixão, Idalina
Rodrigues e Cilene Andrade receberam
presentes da Aenfer. O presidente Luiz
Lourenço de Oliveira agradeceu a partici-
pação de todos desejando um feliz Natal

e um Ano Novo de muita paz, saúde
e realizações e convidou a ex-

presidente e atual conselheira
Clarice Soraggi que aprovei-
tou o momento para desejar
também um feliz Natal e

próspero Ano Novo, onde
destacou que 2011 será
de trabalho de recupera-

ção das grandes perdas
que a classe sofreu.


