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No ano de 2011 a AENFER voltará a
promover mensalmente em sua sede,
uma série de PALESTRAS TÉCNICAS
voltadas para seus associados, bem
como o público externo interessado pela
área dos Transportes. Vários temas se-
rão abordados, temas interessantes e
bastante atuais, como podemos desta-
car a seguir: debateremos o sistema de

O Programa de Aceleração do
Crescimento (mais conhecido como
PAC), foi lançado em 28 de janeiro
de 2007. É um programa do gover-
no federal brasileiro que engloba um
conjunto de políticas econômicas,
planejadas para os quatro anos se-
guintes, e que tem como objetivo
acelerar o crescimento econômico
do Brasil, prevendo investimentos
totais de R$ 503,9 bilhões até 2010,
sendo uma de suas prioridades o
investimento em infra-estrutura, em
áreas como saneamento, habitação,
transporte, energia e recursos
hídricos, entre outros.

Neste número o Jornal da
AENFER traz para seus leitores in-
formações importantes sobre os
projetos incluídos no PAC para a
área de transportes, em particular
no que interessa ao modal ferroviá-
rio (páginas 4 e 5)

O PAC E AS FERROVIAS

Ciclo de palestras técnicas da AENFER
Bondes de Santa Teresa (março), a atuação
da AGETRANSP (abril), a opinião dos usuá-
rios da SUPERVIA (maio) . Um tema que des-
perta bastante interesse visando a moderni-
zação do transporte público em cidades mé-
dias: o VLT de Macaé será apresentado em
junho. No segundo semestre debateremos
a expansão das linhas de carga, hoje sob
concessão (julho), o Museu Ferroviário Na-

cional (agosto), o deslocamento dos
atletas por ocasião dos próximos even-
tos esportivos no Rio de Janeiro (se-
tembro), seguindo-se debates sobre
modos alternativos atuais (TAV e BRT)
e finalizando o ciclo com a abordagem
da expansão do sistema metroviário
em dezembro. Confira a programação
na página 6.

Meio Ambiente -
Economize água
As bacias sanitárias com caixa
acoplada gastam, em média, 12
litros de água a cada vez que a
descarga é acionada.
Pág. 2

Carlos Cachaça,
carnavalesco e
ferroviário
Se alguém mencionar o nome de
Carlos Moreira de Castro, pou-
cos saberão de quem se trata.
Pág. 3

Aenfer festeja
aniversariantes
Pág. 8

Membros da
Academia Ferroviária
de Letras se reúnem
na Aenfer - Pág. 8

Café com o Presidente reúne
ex-presidentes da Aenfer

No dia 8 de fevereiro a Aenfer promoveu um
evento inédito na grade de sua programação,
que promete ficar marcado. Pág 8
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editorial

Trabalho
Neste primeiro número de nosso

informativo – AENFER de 2011, sejam
nossas palavras iniciais de otimismo e
confiança na diretriz que a atual Direto-
ria vem propondo visando, sobretudo, a
qualidade de vida de nossos associados.

Cada Diretoria traçou um plano com
objetivos claros e diretos, para execu-
ção durante o ano corrente.

Através do jornal e do site, conduzir
o pensamento e as ideias para melho-
rar o que , dentro dos limites, é possível.

Somente com trabalho honesto e
sincero chegaremos ao fim do nosso
mandato certos da missão cumprida.

O diálogo será o marco da nossa
gestão. Cada assunto será tratado da
melhor maneira possível, sempre pro-
curando ouvir os interessados, discu-
tindo e ponderando sobre as ideias. Só
com a participação de todos é que che-
garemos ao êxito e, para tanto, é ne-
cessário que haja consciência que so-
mente com trabalho objetivo consegui-
remos o melhor para todos.

Sabemos da dificuldade enfrenta-
da por todos, mas temos certeza que a
venceremos, pois nossas ações não
visam grupos isolados, mas a coletivi-
dade ferroviária, que acredita na Aenfer
como instrumento de confiança e se-
gurança.

Para refletir, transcrevemos um tre-
cho do livro “O Profeta”, de Gibran Khalil
Gibran, que fala sobre o trabalho.

“Disseram-vos que a vida é escuri-
dão; e no vosso cansaço, repetis o que
os cansados vos disseram.

E eu vos digo que a vida é real-
mente escuridão, exceto quando há um
impulso.

E todo impulso é cego, exceto
quando há saber.

E todo saber é vão, exceto quando
há trabalho.

E todo trabalho é vazio, exceto
quando há amor.

E quando trabalhais com amor, vós
vos unis a vós próprios e uns aos ou-
tros, e a Deus.

E que é trabalhar com amor?
É tecer o tecido com fios desfiados

de vosso próprio coração, como se vos-
so bem-amado tivesse que usar esse
tecido.

 É construir uma casa com afeição,
como se vosso bem-amado tivesse que
habitar essa casa.

É semear as sementes com ternu-
ra e recolher a colheita com alegria,
como se vosso bem-amado fosse co-
mer-lhe os frutos.

É por em todas as coisas que fazeis
um sopro de vossa alma,

E saber que todos os abençoados
mortos vos rodeiam e vos observam.”

Errata
O jornal Aenfer, nº 138/2010, informou na página 06 sobre a comemoração
do aniversário de Paulo de Frontin,  que Álvaro Werneck é bisneto do
patrono da ferrovia brasileira. O correto é  “neto de Paulo de Frontin”.

As bacias sanitárias com caixa acoplada gastam, em média, 12
litros de água a cada vez que a descarga é acionada. Se você tem em
sua casa descargas desse tipo e usa o banheiro cinco vezes por dia,
gasta 60 litros de água diariamente.

Existe, porém, uma maneira simples de reduzir este gasto, colo-
cando uma garrafa PET (aquelas de refrigerante) de 2 litros, cheia de
água, dentro da caixa d´água da bacia. Com isso, você estará econo-
mizando 2 litros por descarga, ou 10 litros por dia.

Se esta prática for adotada em todos os banheiros da casa em que
habita uma família de quatro pessoas, essa economia será de 40 litros
por dia. Em um ano, essa água poupada é suficiente para matar a sede
de 20 pessoas durante o ano inteiro.

E não se esqueça de nunca usar o vaso sanitário como lixeira, pois
cada vez que você aciona a descarga para se livrar de papéis ou pon-
tas de cigarro joga fora sem necessidade água limpa e tratada.

Dica: Existem bacias sanitárias mais modernas, com apenas 6 li-
tros de água. Para saber se a sua é desse tipo, basta tentar colocar a
garrafa PET dentro. Se não couber, significa que você já está gastando
uma quantidade bem menor de água por descarga.

Fonte:www.akatu.org.br

dia a dia

RESULTADO DA ENQUETE DE DEZEMBRO
Nossa enquete pesquisou o interesse em adotar a bicicleta como veículo

alternativo de transporte em nossa cidade. O resultado mostra-se favorável,
com a condição de não se misturar aos demais veículos circulando pelas
ruas:

 Você se deslocaria através de bicicleta pelos bairros do Rio se houvesse
a implantação de vias próprias e exclusivas para esse fim?

Sim: 67,45%

Não: 18,60%

Talvez: 13,95%

Meio Ambiente -
Economize água

nosso site
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A SALVO?!
A “MAIO-

RIA”, mas até
quando?

Muitos há que
já conhecem esta.
Mas o momento
obriga a repetição
da versão.

Era uma vez
um rato que fuçando por aí, achou uma caixa.
Dentro dela, uma ratoeira. Tudo a ver com ele.
Correu apavorado encontrando a galinha. Quase
sem fôlego, pediu ajuda a ela, que deu de om-
bros, ou de asas, como se o problema não fosse
dela. O rato desolado correu mais um pouco e
encontrou um porco que ao ouvi-lo simplesmente
riu. O bichinho estava só e mal acompanhado ao
mesmo tempo. Encontrou finalmente uma vaca
que, com a calma típica dos vegetarianos, expli-
cou que não havia qualquer relação do fato com
ela e muito menos dela com o caso, ou seja, com
o rato.

Passados dois dias, a mulher do fazendeiro
ouviu de madrugada o ruído típico da ratoeira.
Desceu as escadas correndo para ver o resulta-
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do. Só que ao aproximar-se do local onde a ratoei-
ra estava, antes de acender a luz, sentiu uma pi-
cada na perna. A ratoeira, em vez de pegar o rato,
pegara uma cobra muito venenosa que picou a
mulher. Correram com a vítima para o hospital pú-
blico, onde foi atendida prontamente. Saúde públi-
ca de qualidade, né?

No período de convalescença, os vizinhos reco-
mendaram canja de galinha. Para os parentes, visi-
tantes de final de semana, uma feijoada completa
com partes do porco. Quando a mulher finalmente
ficou boa, fizeram um churrasco pra comemorar.

Nós, ferroviários, somos os protagonistas de uma
história de muito trabalho, privações, perseverança,
competência e dedicação. Nunca ficamos inertes.
“Filhos desta Pátria Mãe Gentil” nunca “Fugimos à
Luta”. Fazemos REALMENTE parte da HISTÓRIA
deste país. Hoje assistimos ao resultado de algumas
decisões equivocadas para nos atingir. Estão mexen-
do PERIGOSAMENTE com um direito inalienável da
nossa classe.

Não devemos tratar nossos colegas, que estão
para se aposentar, como uma “MINORIA”. Esta “MI-
NORIA” é relevante quando o assunto é
REFERENCIAL. Embora para alguns possa parecer
que NÃO. Os que ainda não se aposentaram RE-

FERROVIÁRIO... UNIDO...JAMAIS SERÁ VENCIDO!!!

Se alguém mencionar o nome de Carlos Moreira
de Castro, poucos saberão de quem se trata.

Carnavalesco, nasceu no Rio de Janeiro em 03/
08/1902, morou no morro da Mangueira e foi parcei-
ro do Cartola. Cresceu participando de blocos car-
navalescos e acompanhou o surgimento das Esco-
las de Samba do Rio de Janeiro. Seu coração era
verde-e-rosa, tanto é que fundou em 1925 o Bloco
dos Arengueiros, que mais tarde deu origem à Esta-
ção Primeira de Mangueira.

Carlos Cachaça, assim era popularmente conhe-
cido este artista que esteve em atividade até a mor-
te, aos 97 anos. Foi o primeiro compositor a inserir
elementos históricos nos sambas de enredo, o que
é uma norma até hoje. Em 1923 compôs seu primei-
ro samba “Ingratidão” e em 1932 compõe a primeira
parceria com Cartola.

Seu apelido
Participativo, ativo e sempre presente no mundo

do samba, recebeu esse apelido não por sofrer alte-
ração em seu comportamento por causa da bebida.
Muito embora a branquinha fosse a bebida preferi-
da, ele zelava pela diversão e pelo trabalho, sem
misturar as “estações”.

O jornalista Sergio Cabral conta que o apelido
surgiu numa casa que frequentava nos fins de se-

PRESENTAM, sim, o oxigênio dos que já se apo-
sentaram. Ao se extinguirem, extinguem-se, sim,
as possibilidades de referências para a
COMPLEMENTAÇÃO. E, em breve, os aposenta-
dos terão seu “DIREITO ADQUIRIDO”, mais uma
vez, SIM, mas sobre NADA!

É hora de TODOS se unirem. A história é farta
em exemplos de atitudes que foram tomadas por
quem detinha algum poder inicialmente para tes-
tar a força, a capacidade de reação, de indivíduos
que representavam grandes grupos de pessoas.
Aqueles que, enquanto vítimas, se anteciparam aos
acontecimentos com lucidez e coragem, VENCE-
RAM. Os que ficaram esperando as coisas melho-
rarem SUCUMBIRAM.

Golfinhos, diferentemente da galinha, do leitão
e da vaca da “fábula”, são unidos. Tanto que, o
tubarão, verdadeira máquina de matar, foge do “ino-
fensivo” golfinho. O tubarão sabe que eles atacam
em bando, SEMPRE UNIDOS. Isso os torna RES-
PEITADOS e até TEMIDOS pelos TUBARÕES.
Precisamos nos UNIR e entender que o PROBLE-
MA é de TODOS! Quando o assunto é arbitrarie-
dade, NINGUÉM está a SALVO!

Luiz Euler Carvalho de Mello
Diretor Administrativo

mana, em companhia de outros compositores e
instrumentistas musicais. A cerveja rolava, mas ele sem-
pre pedia cachaça. Ficou sendo apontado pelo dono da
casa como o Carlos da Cachaça. Existiam outros
“Carlos” no grupo e para não causar confusão na hora
de chamar, cada um tinha um apelido. Então adapta-
ram para Carlos Cachaça.

Ferroviário
Sua infância foi marcada por dramas e tristezas em

família e com isso seus versos e melodias traduzem
suas dores e sentimentos.

Filho de funcionário da Estrada de Ferro Central do
Brasil viveu sua infância no morro da Mangueira, em
uma das casas que a companhia alugava para funcio-
nários. Seu pai, que também chamava-se Carlos, aban-
donou a família. Dona Inês de Castro, sua mãe, vendo-
se em dificuldade para criar os seis filhos menores, o
entregou ao padrinho, o português Tomás Martins, dono
de vários barracos no morro da Mangueira. Logo, o
menino passou a  fazer cobranças, lidar com recibos e
anotações dos aluguéis, substituindo o padrinho anal-
fabeto. Aos 16 anos, atuava como pandeirista no con-
junto de Mano Elói (Elói  Antero Dias).

Mais tarde começou a trabalhar na Estrada de Fer-
ro Central do Brasil, no ano de 1927, seguindo o mes-
mo ofício do pai. Foi admitido como servente, terceira

classe extraordinária. Alçou vários cargos, permane-
cendo até o ano de 1965, quando se aposentou como
oficial de Administração.

Apesar de seu intenso envolvimento com o mun-
do do samba, reduto da boemia regado a noitadas e
ao lado de parceiros consagrados, Carlos Moreira de
Castro, o Carlos Cachaça, tinha um comportamento
exemplar na profissão que escolheu. Consta na data
de sua admissão até 13/07/1965, véspera de sua apo-
sentadoria, o total de 13.306 dias brutos de serviço,
ou seja, 36 anos, 5 me-
ses e 16 dias dedicados
ao trabalho ferroviário.

Em 1998 fez seu úl-
timo desfile pela Man-
gueira. Já debilitado em
uma cadeira de rodas,
presenciou a escola
sagrar-se campeã com o
enredo “Chico Buarque
da Mangueira”, desfilan-
do ao lado do homena-
geado, que o beijou re-
petidas vezes. Faleceu
em 16/08/1999.

Fonte: Portal Tradição do Samba e RFFSA

Carlos Cachaça, carnavalesco e ferroviário
memória ferroviária
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No PAC1 foram estimados para quatro anos um
total de investimentos em infraestrutura da ordem de
R$ 503,9 bilhões, nas áreas de transporte, energia,
saneamento, habitação e recursos hídricos. A
expansão do investimento em infraestrutura é
condição fundamental para a aceleração do
desenvolvimento sustentável no Brasil. Dessa forma,
o País poderá superar os gargalos da economia e
estimular o aumento da produtividade e a diminuição
das desigualdades regionais e sociais.

O conjunto de investimentos está organizado em
três eixos decisivos: Infraestrutura Logística,
envolvendo a construção e ampliação de rodovias,
ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias; Infraestrutura
Energética, correspondendo à geração e transmissão
de energia elétrica, produção, exploração e transporte
de petróleo, gás natural e combustíveis renováveis;

e Infraestrutura Social e Urbana, englobando
saneamento, habitação, metrôs, trens urbanos,
universalização do programa Luz para Todos e
recursos hídricos.

Para a Infraestrutura  Logística, a previsão de
investimentos de 2007 a 2010 é de R$ 58,3 bilhões;
para a Energética, R$ 274,8 bilhões; e para a Social
e Urbana, R$ 170,8 bilhões.

Na área de Transporte o PAC visa consolidar e
ampliar a rede logística, interligando os diversos
modais, garantindo qualidade e segurança.

Mais que um plano de expansão do investimento,
o PAC quer introduzir um novo conceito de
investimento em infraestrutura no Brasil. Um conceito
que faz das obras de infraestrutura um instrumento
de universalização dos benefícios econômicos e
sociais para todas as regiões do País.

MODAL 2007 2008-2010 2011-2014 TOTAL

Rodovias 8,1 25,3 48,4 81,8

Ferrovias 1,7 6,2 43,9 51,8

TOTAL 9,8 31,5 92,3 133,6

BRASIL
PREVISÃO DE INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA

O PAC 2 tem como objetivo dar continuidade ao
primeiro, ampliando-o,  e foi lançado em 29 de mar-
ço de 2010 prevendo recursos da ordem de R$ 1,59
trilhão mantendo os segmentos de transportes,
energia, cultura, meio ambiente, saúde, área social
e habitação. Tem metas que prevêem investimen-
tos até 2020.

O orçamento total de ferrovias no PAC 2 ainda
não está delimitado, mas, se considerado o preço
médio de US$ 1 milhão por quilômetro de ferrovia,
até 2020 seriam US$ 11 bilhões investidos.

Neste quadro avançado de investimentos o Go-
verno Federal pretende expandir a malha ferroviá-
ria dos atuais 29 mil quilômetros para 40 mil km até
2020. Até 2015, 6 mil km já deverão estar concluí-
dos, totalizando 35 mil km de malha ferroviária.

Principais projetos
Interligação entre os principais ramais do país e,

destes, com os diferentes portos. Além dos portos de
Pecém (CE) e Suape (PE), onde chegará a Nova
Transnordestina até 2012, haverá também ligações
para o porto de Barcarena (PA), pela Norte-Sul, e até

o porto de Rio Grande (RS), pela
Ferrosul. A expansão da Ferrosul é uma
das principais novidades do PAC 2.

As novas ferrovias deverão ser fei-
tas em bitola larga. Onde houver ligação
com ramais de bitola estreita, serão fei-
tas linhas com três trilhos, de forma que,
pela mesma infra-estrutura, possam cir-
cular tanto locomotivas e vagões de bito-
la larga, quanto de estreita, para otimizar
o uso da malha. Exemplo desse uso de-
verá ser adotado no corredor Ferrosul,
de Panorama (SP) até o porto do Rio
Grande, passando por Guarapuava (PR).

Também há previsão para execução
da ferrovia de Dionísio Cerqueira (SC) ao
porto de Itajaí (SC), passando por
Chapecó. O projeto é conhecido como
Ferrovia do Frango, por causa da produ-
ção granjeira, que se estende de leste a
oeste do Estado. Por Itajaí, perpendicu-
larmente à linha do Frango, passará a
Ferrovia Litorânea, que contornará a cos-

ta de Santa Catarina, entre Araquari e Imbituba. Em
Chapecó, haverá a conexão entre a Ferrovia do Fran-
go e a Ferrosul.

Na região Sul, o PAC 2 prevê também uma nova
linha que chegará ao porto de Paranaguá partindo
de Guarapuava. Seria uma segunda descida para o
porto, com o objetivo de desafogar a já existente. Com
a maior interconexão entre as ferrovias nacionais, pre-
vê-se fluxo mais intenso nos entroncamentos que
chegam aos portos.

O desenho das ferrovias no novo programa traz
também uma linha de bitola larga entre Ipatinga
(MG) e Uruaçu (GO), passando por Brasília, de
onde sai um ramal em direção a Anápolis (GO).
Em Ipatinga, a linha conecta-se aos trilhos da Es-
trada de Ferro Vitória Minas (EFVM) e, em Anápolis
e Uruaçu, conecta-se à Norte-Sul. Será um acesso
mais rápido para exportar a produção de grãos do
Centro-Oeste, principalmente soja, pelo porto de
Tubarão (ES). Em Uruaçu chegará também uma
nova linha que parte de Vilhena (RO) e passa por
Sorriso (MT), outra região de produção agrícola.

O planejamento do PAC 2, de chegar a 40 mil
km de linhas férreas em 2020 deverá colocar o sis-
tema logístico brasileiro em nível mais próximo do
de outros países de dimensões continentais. Hoje,
os EUA têm cerca de 280 mil km de ferrovias e a
China tem 86 mil km. A China, porém, tem em cur-
so um plano para expandir a malha para 125 mil
km até 2015.

O crescimento da malha ferroviária brasileira
poderá vir acompanhado por um novo modelo para

O PAC E AS FERROVIASO PAC E AS FERROVIAS

bilhões de Reais

PAC da Mobilidade prevê mais de R$ 1 bilhão para Salvador

O programa, orçado em R$ 18 bilhões, vai financiar a
construção de viadutos, novas vias e sistemas de transporte

O ministro das Cidades, Mário Negromonte,   detalha hoje,
em Brasília, com a presidenta Dilma Rousseff os investimentos
que farão parte do PAC da Mobilidade. O programa, orçado em
R$ 18 bilhões, vai financiar a construção de viadutos, novas vias
e sistemas de transporte como o Bus Rapid Transit (BRT) e o
Veículo Leve sobre Trilho (VLT) em algumas cidades do país.

Para a capital baiana, a expectativa da prefeitura é de que
sejam liberados pelo menos R$ 1 bilhão - com recursos da União
e estado - para as obras da primeira etapa de implantação do
BRT, além da segunda etapa do metrô de Salvador - que vai
contemplar o trecho até Pirajá - e a construção de toda a parte
de acessibilidade do entorno da Arena Fonte Nova, em Nazaré.

“O foco principal dos  investimentos será no sistema de
integração de transporte, que vai abraçar o BRT, com os coletivos
comuns, o metrô e até os trens do subúrbio”, informou o secretário
municipal de Infraestrutura e Transporte, Marcelo Abreu.

Correio24Hrs – 16/2/2011
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FERROVIAS – DIRETRIZES

- Expansão da malha ferroviária

- Construção de ferrovias de bitola larga

- Desenvolvimento de moderno sistema
ferroviário integrado e de alta
capacidade

- Ligação de áreas de produção agrícola e
mineral aos portos, indústrias e
mercado consumidor

- Revisão do modelo regulatório

- Criar ambiente competitivo no transporte
de cargas

- Incentivar a utilização plena da
capacidade da infraestrutura

- Estimular novos investimentos

- Estudos e projetos para integração
multimodal

- Garantir carteira de projetos para
ampliação e melhor utilização da malha
ferroviária, integrada aos demais
modais de transporte

- Trens de Alta Velocidade – Estudos de
viabilidade

São Paulo/SP-Curitiba/PR
Campinas/SP-Triângulo Mineiro
Campinas/SP-Belo Horizonte/MG

- Conexão dos principais centros urbanos
do País, proporcionando melhorias de
mobilidade, conforto, tempo e
segurança

ESTUDOS DE VIABILIDADE

o setor, que se assemelharia ao rodoviário. Nesse
plano, concebido na Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) e no Ministério dos Trans-
portes, os concessionários da infraestrutura dos no-
vos trilhos não terão direito à exclusividade sobre
os vagões e locomotivas que circularem sobre eles.
Pelo modelo considerado, uma empresa poderia
trazer seu comboio de determinada região para de-
sembarcar em qualquer porto onde os trilhos pos-
sam levá-lo, pagando direito de passagem aos con-
cessionários das linhas. Dessa forma, seria esti-
mulada a concorrência entre os concessionários
dos trilhos e também entre os portos, como ocorre
na Espanha.

BITOLA LARGA

BITOLA ESTREITA

Fontes: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério dos Transportes, Confederação Nacional dos Tranportes.
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PROGRAMAÇÃO DAS PALESTRAS TÉCNICAS
ATÉ JULHO DE 2011.

Sistema de Bondes de Santa Teresa, período
anterior com a administração da LIGHT e
CTC e posterior feita pela CENTRAL.

Agencia Reguladora de Serviços Públicos
Concedidos de Transportes do Estado do Rio
de Janeiro - AGETRANSP

Pesquisa de Opinião dos usuários da
Concessionária Supervia.

VLT de Macaé – projeto conceitual, ligando
os bairros de Lagomar a Imboassica em linha
férrea da FCA.

Expansão das linhas de carga no Brasil

DIA MES ASSUNTO PALESTRANTES
- Eng. º Duarte, Eng.º Cláudio,
Engº Valmir, Téc Horácio
(CENTRAL)

- Eng.º Rosemberg – Chefe do
Departamento de Monitoramento
de Transportes – DEMOT da
CENTRAL.

- Eng.º José Luiz Teixeira
(CENTRAL) e Gerente da Câmara
Técnica de Transportes – CATRA da
AGETRANSP

- Heraldo Magioli – Chefe da
Coordenadoria de Planejamento
de Transportes  - COPTR da
CENTRAL.

- Engº Hélio Suêvo, Engº Duba
(VALEC)

17

14

12

09

14

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

Calendário de Eventos da Aenfer até julho de 2011
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

fique por dentro

Dia 14 de março
Palestrante: Acadêmico Wallace de Souza
Vieira
Tema: O modelo Inglês de Gestão na E.F.
Leopoldina
Local: Auditório do CRA-RJ/IARJ – Instituto
de Administração do Rio de Janeiro
Horário: 11horas

Dia 11 de abril
Palestrante: Acadêmico Antônio Pastori
Tema: A Epopéia de Mauá
Local: Auditório da Aenfer
Horário: 11horas

Dia 09 de maio
Painel com: Acadêmicos Ubirajara de Souza
e Waldo Sette de Albuquerque
Tema: Memórias de Ferroviários
Local: Auditório da Aenfer
Horário: 11horas

Dia 13 de junho
Palestrante: Acadêmico Joaquim Eloy dos
Santos
Tema: Nos Trilhos do Imperador
Local: Auditório da Aenfer
Horário: 11horas

Dia 11 de julho
Palestrante: Acadêmico Jorge Moura
Tema: Em Defesa do Ferroviário
Local: Auditório da Aenfer
Horário: 11horas

Calendário de eventos
da Academia

Ferroviária de Letras
AFL

Atenção associados residentes em Juiz de Fora-MG e entorno!
A  Aenfer realizará no dia 24/03/2011, a partir das 12h, encontro para confraternização com os aniversariantes de janeiro,
fevereiro e março de 2011. Local a ser confirmado. (almoço por adesão).

Contamos com a sua participação!

Aniversário 10 17 14 12 09 14

Dia da Mulher 17

Dia das Mães 12

Palestra Técnica 17 14 12 09 14

Dia do Ferroviário 30

Café com o Presidente 8 22 19 17 14 05

Excursão 3 a 5

Almoço. Núcleo Juiz de Fora 24 21
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pela imprensa

ANTT
A Agência Nacional de Transportes

Terrestres (ANTT) quer começar a resolver este
ano o problema de subutilização e abandono de
quase 65% da malha ferroviária que está sob
controle da iniciativa privada. Para isso, lançará
em março uma resolução que fixará um prazo
para que as concessionárias definam planos de
recuperação ou devolvam os trechos. “As
concessionárias vão ter um prazo para recuperar
ou para devolver. Se devolverem, vamos discutir
indenizações onde couber, mas o que está sob
concessão tem que estar em condições de
operar”, disse o diretor-geral da ANTT, Bernardo
Figueiredo.

(O Estado de São Paulo, 25/01/2011)

Valec
A estatal Valec vai comprar 1.711 km de

trilhos para novas ferrovias no país, o
equivalente a uma viagem de São Paulo a
Palmas. O edital divulgado prevê compras de
244 mil toneladas de trilhos no valor de R$807,2
milhões. Como não há produção de trilhos no
Brasil, tudo será importado da Ásia ou do Leste
Europeu.

(O Valor, 17/01/2011)

CBTU-Metrô BH
A CBTU-Metrô BH transportou em 2010,

50.555.704 passageiros, um aumento que
equivale a mais de 6 milhões de novos
embarques na comparação com o ano de 2009.
O crescimento do número de passageiros foi de
15,34%, na comparação com o mesmo período
de 2009, quando foram transportados
43.830.026 usuários. A média mensal saltou de
3,6 milhões para mais de 4,2 milhões de pessoas
que utilizaram o sistema.

(CBTU,10/01/2011)

TAV
O Senado prorrogou por mais 60 dias a MP

511, de novembro de 2010, que dispõe sobre
garantias do financiamento para a construção
do Trem de Alta Velocidade – TAV, Rio de Janeiro
e Campinas. O ato da Mesa do Congresso foi
publicado dia 8 de fevereiro no “Diário Oficial da
União”. A MP ganhou a adesão dos Correios,
que também poderá investir recursos na
construção do trem. De acordo com nota oficial
divulgada pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), a participação dos Correios
é uma decisão empresarial e não deve alterar
nem o edital e nem a data do leilão, previsto
para 29 de abril.

(Valor Econômico, 09/02/2011)

 Trem de Alta Velocidade - TAV, ain-
da nem teve o início das obras e já
está atrasado no pedaço quanto às
ações analíticas do contrato a ser
celebrado com as empresas que
movimentarão o volume de recursos
do invest imento para a

opinião
 O custo do TAV estimado pelo governo fede-

ral, segundo o exarado no edital, está em torno
de R$ 33 bilhões.

 Hoje, o País é recordista mundial em aciden-
tes segundo as estatísticas registradas ultima-
mente, e isso custa R$ 26 bilhões por ano (aci-
dentes de trânsito). Todo esse montante, que
constitui-se num absurdo, tem, como uma das
causas, a falta de estruturas de trilhos, despreza-
das a partir da década de 90, com a febre das
privatizações das ferrovias.

 Os dois problemas mais recentes em relação
ao projeto do TAV, como o adiamento para o pra-
zo de entrega para 2017 e os pedidos para as mu-
danças de traçado, também foram encarados com
normalidade pelos “entendidos”.

 Pelo que acompanhei
nesses 39 anos de serviço
ferroviár io desde aluno-
aprendiz (14 anos), como ar-
tífice e, finalmente, chefian-
do departamentos e assesso-
rando as altas direções, es-
tudando documentos e, mais
recentemente, pelo que é di-
vulgado na mídia,  adia-
mentos são comuns em qual-
quer parte do mundo.

 Tocantemente às mudanças de traçado e de
pedidos de inclusão e de exclusão de pontos de
parada (acho que a estação de Aparecida, no Vale
do Paraíba tem que estar demandada), entendo
que isso seria perfeitamente viável, por vários mo-
tivos a considerar, entre outros o de apelo religio-
so. Já afirmei a ideia em outros artigos.

 É um axioma dizer-se que o Brasil é um País
de dimensões continentais, logo, mais do que jus-
tificável que se iniciem essas obras quanto an-
tes; que outros projetos sejam concebidos, a fim
de que se reverta essa situação do transporte bra-
sileiro. A grande solução está, sem dúvida, no
transporte sobre trilhos, frise-se!

 Chegando a 8 décadas de vida, como ferro-
viário desde os 14 anos, ainda nutro a esperança
de que os trilhos unirão esta grande Nação, de
norte a sul e de leste a oeste, para gáudio e satis-
fação de tantos apaixonados, como eu, pela Ma-
ria Fumaça e, modernamente, por outros veícu-
los ferroviários, sem atrasos, espero!

 A população brasileira está nos trilhos da es-
perança de um Brasil realmente para todos.

Genésio Pereira dos Santos
Conselheiro da AENFER

Atrasos no TAV

O
operacionalização do cantado e decantado veí-
culo, que circulará no trecho Rio - São Paulo -
Campinas.

 Mesmo com as dúvidas sobre a demanda, o
adiamento da entrega e a viabilidade do traçado,
são defendido por especialistas
e “experts” do modal ferroviário.

 Como aposentado da extin-
ta Rede Ferroviária Federal S.
A.- RFFSA, após ter trabalhado
por mais de 39 anos, não me
atrevo a dizer que sou analista
do tema, mas, apenas, um co-
mentarista, pelo que amealhei
de experiências no passado, por
várias gerências na Estrada de
Ferro Central do Brasil, Estrada
de Ferro Leopoldina, na RFFSA (administração
geral), na CBTU (administração central), no Ser-
viço Social das Estradas de Ferro - SESEF e na
elaboração dos estudos para a criação das Ma-
lhas que foram concedidas, por ocasião da
desestatização do modal ferroviário.

 Entendo que com a criação de uma compe-
tente malha de trens, pode-se diminuir, conside-
ravelmente, o aumento populacional das
megacidades e capitais, desconcentrando-se ren-
das, negócios, e, especialmente, moradias que
apresentam grande déficit.

 Admite-se até a possibilidade de as pessoas
continuarem morando em suas cidades e se
locomoverem para o trabalho, embora distante,
mas, com o TAV, diminuirá o tempo de casa – tra-
balho - casa, na melhor das hipóteses.

 É de se considerar que os aviões no Rio e
São Paulo emitem sete ou oito vezes mais de CO2,
comparados a um TAV, pelo que demonstram os
estudos realizados.

 Há uma preocupação mundial com o meio
ambiente e o Brasil está nesse contexto e deseja
contribuir para evitar os perigos do buraco da ca-
mada de ozônio que ameaça a humanidade.

Associado
Ao preencher sua ART não esqueça de indicar a AENFER

Associado, toda vez que prestar qualquer serviço nas áreas de engenharia, arquitetura ou agronomia e,
portanto, preencher a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, não deixe de indicar a AENFER.

Desta forma você contribuirá com nossa Associação.
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eventos

Aenfer celebra com festa os
aniversariantes de janeiro e fevereiro

No dia 8 de fevereiro a Aenfer promoveu um evento inédito na grade de
sua programação, que promete ser mais um importante marco na sua his-
tória. O presidente Luiz Lourenço de Oliveira reuniu ex-presidentes para
participarem do “Café com o Presidente”.

A reunião começou às 10h da manhã e aconteceu no 7º andar no Es-
paço Cultural Engº Carlos Lange de Lima.

A emoção de reencontrar antigos amigos ficou clara com o abraço sau-
doso e sincero. Luiz Lourenço e diretores receberam no primeiro encontro
os ex-presidentes Clarice Maria de Aquino Soraggi, Fernando dos Santos
Lima, Isabel Cristina Junqueira de Andréa, José Artílio Ribeiro Rios e Ru-
bem Eduardo Ladeira.

O presidente destacou a importância do evento para o engrandecimento
de nossa associação e disse que esse foi o primeiro de muitos outros en-
contros que acontecerão no decorrer de sua gestão.

A Aenfer recebeu no dia 10 de fevereiro, associados e amigos que vieram
abraçar os aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro.  Este foi o segundo
evento festivo do ano onde a “turma” que já estava com saudades reencontrou
os amigos de sempre e outros novos que estão chegando para ficar, como por
exemplo as amigas Raulina e Dirce, além do aniversariante Luiz Carlos Vieira
que adorou a festa e sentiu-se muito bem com o ambiente alegre e familiar.
Estiveram também na festa os aniversariantes Celso Paradela, Delfina Castro,
Fernando Albuquerque, Helio Suêvo, Jerônimo Puig, , Maria da Glória

Albuquerque, Maria de Fátima Maga-
lhães e Maria de Oliveira .

O bazar trouxe novidades que
agradaram os convidados. Muitos
aproveitaram as ofertas dos artigos
que estavam à venda.

Na ocasião,  o pres idente da
Aenfer Luiz Lourenço de Oliveira,
agradeceu a participação de todos e
aos novatos desejou boas vindas.
Ressaltou que é com alegria que re-
cebe todos os convidados.

Café com o Presidente reúne
ex-presidentes da Aenfer

A Aenfer recebeu no dia 10 de janeiro os mem-
bros da Academia Ferroviária de Letras - AFL.

Em sua primeira Assembléia Geral Ordinária aber-
ta pelo presidente da AFL Sávio Neves, o diretor da
Academia, Victor José Ferreira, diplomou diversos
ferroviaristas que agora fazem parte da Academia.
Victor informou que Sávio Neves ocupará uma cadei-
ra da Câmara dos Deputados e que se comprometeu
em liderar uma frente parlamentar em prol da ferrovia.

Na ocasião, o engenheiro Américo Maia fez uma pa-
lestra sobre o tema “D. Pedro II, o imperador ferroviarista”.

Ele falou da importância do papel do imperador que era um verdadeiro estadista,
entusiasta da ciência e das inovações.
Participaram da solenidade o diretor da Aenfer Rubem Ladeira (Cultural e de Pre-
servação da Memória Ferroviária) e a vice-presidente Isabel Junqueira de Andréa
que, representando o presidente da Associação Luiz  Lourenço de Oliveira, presen-
teou os ilustres acadêmicos Sávio Neves e Américo Maia com livro sobre tema
ferroviário e relógio personalizado da Aenfer.

A presidente da FAEF e conselheira da Aenfer Clarice Soraggi também
esteve presente.

 No dia 14 de fevereiro a AFL dando continuidade ao seu calendário de eventos
na Aenfer, promoveu nova sessão, contando  com a participação do presidente da
Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, Hélio Regato e membros da
Academia, desta vez sendo diplomado o engenheiro Ordilei Alves da Costa que rece-
beu o documento das mãos do presidente da AFL Sávio Neves.

O palestrante do dia foi o engenheiro René Fernandes Schoppa. Ele falou sobre
“O trem na literatura brasileira”, citando nomes importantes como José Lins do Rego
e Raquel de Queiroz.

A próxima palestra será no dia 14 de março com o acadêmico Wallace de Souza
Vieira, desta vez no Auditório do Instituto de Administração do Rio de Janeiro – IARJ.

Membros da Academia Ferroviária de
Letras se reúnem na Aenfer


