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A situação dos ramais ferroviários
concedidos pela União

Quais as operadoras atuais?
Qual sua performance?
Que problemas enfrentam e que problemas/soluções trouxeram
para o Governo Federal?
Que ganhos teve a sociedade?

Neste número do jornal AENFER dedicamos nossa atenção às concessões
dos sistemas ferroviários, anteriormente administrados pela RFFSA

Nosso objet ivo é trazer a
você, associado, informações
sobre a situação da operação

ferroviária hoje sob a gestão
privada e, mesmo, favorecer uma
avaliação crítica do resultado do

programa de desestatização na
área das ferrovias nacionais.
(Páginas 6, 7 e 8)

O presidente do CREA-RJ,
eng. Agostinho Guerreiro infor-
mou que a AENFER foi agracia-
da com a Medalha do Mérito do
CONFEA.

 A Medalha será entregue em
ato solene na Semana da Enge-
nharia e Arquitetura que será re-
alizada em Agosto/2011, em
Florianópolis/Santa Catarina.

Aenfer receberá medalha Atenção, Associados residentes
em Juiz de Fora e entorno

A AENFER realizará no dia 21/07/2011,
na churrascaria Potência do Sul,

 Av. Deusdedith Salgado n° 4.060 -
Teixeiras - Juiz de Fora - almoço de

confraternização com os aniversariantes
de abril, maio, junho e julho/2011.

(almoço por adesão)
Participe!

Campeonato de Sinuca
Pág. 9

Excursão
Passeio em fazendas históricas
do Vale do Paraíba - Pág. 11

Festa dos Aniversariantes
de maio e junho - Pág. 12

Acadêmicos da AFL
participam de palestra
realizada na Aenfer - Pág. 8
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editorial

O que é
determinante
numa União

Tudo em nome de uma palavra:
União. Leia-se: estar em sinergia,
coisas que se completam, decisão
de se unir a algo.

Revisitando a história dos
movimentos sindicais ferroviários
encontramos registrado o
movimento dos representantes dos
sindicatos de todo Brasil em 1933,
que com a ideia de unidade
formaram a Federação Regional
dos Ferroviários de São Paulo, cuja
bandeira foi definida pela frase:
Unidos seremos fortes e fortes
seremos invencíveis”.

Na década de 80 a bandeira do
Movimento de União dos
Ferroviários - MUF foi “Ferroviário
Unido Jamais Será Vencido”.

O cenário político mudou.
Justamente num governo dos
trabalhadores o desmonte da
ferrovia foi concretizado, os
ferroviários tratados com total
desprezo às leis que os qualificam.
Diante desse cenário a classe
ferroviária, neste novo contexto
histórico, está necessitando que as
entidades de classe ergam uma
bandeira, que estejam em sinergia,
que mostrem não só um caminho,
mas principalmente um novo
caminhar na busca de superar as
atuais dificuldades impostas pela
reestruturação do Setor Ferroviário
ao qual foi imputado, em nome de
uma almejada modernização,
enorme prejuízo ao erário público
e, principalmente, ao trabalhador
que durante décadas construiu com
muito suor e trabalho nossas
empresas ferroviárias.

Por entender que os interesses
dos ferroviários estão acima de
qualquer disputa, nestas
circunstâncias é hora de
reconstrução. Para isso há de se
UNIR competências, articular
forças, definir e desenvolver
estratégias.

Que as Entidades embarquem
na Estação União com destino à
Estação Vitória!

No dia 19 de maio o presidente da
Aenfer Luiz Lourenço de Oliveira, e a
vice-presidente Isabel Cristina Junqueira
de Andréa fizeram uma  visita  ao ge-
rente de Recursos Humanos da Valec
José Maria Joventino da Silva. O encon-
tro teve como objetivo estreitar os laços

entre aquela Empresa e a nossa Asso-
ciação e trocar ideias sobre assuntos fer-
roviários. O presidente Luiz Lourenço
disse que a Aenfer está de portas aber-
tas para tratar de matérias da categoria
e enfatizou que está à disposição no que
for necessário.

Valec

Já está no ar o novo site da
AENFER. Conheça-o. Está mais
bon i to ,  ma is  fác i l  de  l e r,  ma is
d i n â m i c o ,  a c o m p a n h a n d o  a

nosso site

O Presidente da Aenfer Luiz Lourenço, José Maria Joventino (Valec) e a vice-presidente da Aenfer Isabel Cristina

CULTURA
Para os amantes da ferrovia o livro AS

FERROVIAS DO BRASIL NOS CARTÕES
POSTAIS E ÁLBUNS DE LEMBRANÇAS, de
João Emilio Gerodetti e Carlos Cornejo
(Solaris Edições Culturais) é um achado. Ri-
camente ilustrado com fotografias de cartões
postais e acervos pessoais, abordando as
ferrovias originalmente construídas e em ope-
ração por todo o Brasil. É uma obra que deve
ser conhecida e apreciada por todos aque-
les que valorizam a ferrovia, não só nos seus
primórdios como também nos dias atuais.

O livro pode ser encontrado nas maio-

tendência da internet. Não deixe
de visitá-lo periodicamente. Faça
seu comentário, diga o que achou
do site .

res livrarias de nossa cidade ou também na
internet.
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a ferrovia
existe um
velho dita-
do que diz:
“ferroviário

aumenta, mas não
inventa”, e isto nos
põe a pensar e a co-

to, o que mais nos preocupa atualmente é a “APO-
SENTADORIA FERROVIÁRIA”.

Colegas que estão se aposentando receben-
do parte ou nada do que tem direito, por lei, blo-
queados por um Ministério que não nos escuta.
Nós aposentados mesmo recebendo integralmen-
te, nos sentimos na “corda bamba”. Apesar de
várias reuniões em Brasília e do envio de inúme-
ros documentos contendo fundamentação legal,
tudo bate num muro de pouco caso e despreparo.

E nós? Ficaremos de “braços cruzados”?
Onde está o espírito de luta e fé ferroviária? Sem-
pre acreditamos que “Deus é Ferroviário” e com
certeza temos o apoio Dele, pois não conseguirí-
amos chegar até aqui sem sua suprema ajuda.

Mas não podemos deixar tudo por conta Dele,
temos que fazer a nossa parte.

Portanto AMIGOS FERROVIÁRIOS, da ati-
va e aposentados, aproximem-se das associ-
ações de classe, procurem se inteirar  dos ab-
surdos que vem ocorrendo. Tenham a certe-
za de que as mesmas não estão quietas, pa-
radas, simplesmente esperando as coisas
acontecerem.

Com o apoio e a ajuda de todos nós, por-
tanto NOSSA UNIÃO, será mais fácil VEN-
CERMOS.

Rosana Pio de Abreu
Diretora de Assistência aos Aposentados

N
locar “as barbas de molho”, diante dos recentes
acontecimentos incidentes sobre nossa classe.

A insegurança vivida por nós ferroviários já
é de longa data, pois a cada mudança de gover-
no, novas incertezas nos assolam. Já
vivenciamos processos de desestatização, liqui-
dação, estadualização, inventariança. Entretan-

Amigos Ferroviários

Palestra Técnica
Fiscalização, Controle e Acompanhamento dos
Contratos de Concessão de Transporte

VLT de Macaé
No dia 09 de junho, o chefe da Coordenadoria de

Planejamento de Transportes – COPTR da Central
Logística Heraldo Magioli Mendes trouxe o tema VLT
de Macaé, projeto conceitual, ligando os bairros de

A Aenfer recebeu no dia 12 de maio o gerente da
Câmara de Transportes e Rodovias da Agência
Reguladora de Serviços Públicos, Agetransp,
engenheiro José Luiz Lopes Teixeira Filho. Ele
participou do ciclo de palestras promovido pela
Associação que neste módulo trouxe o tema
Fiscalização, Controle e Acompanhamento dos
Contratos de Concessão de Transporte.

O engenheiro falou sobre os padrões dos serviços
concedidos de transportes de um modo geral e que
devem atender principalmente os seguintes
requisitos: regularidade, eficiência, segurança,
generalidade e cortesia na sua prestação. Em sua
apresentação ele esclareceu que o papel da Agência
é verificar se a qualidade oferecida pela
concessionária é maior ou igual à qualidade exigida Diretor Carlos Rommes entrega diploma de participação ao palestrante

Heraldo Magioli

pelo contrato de concessão.
Se a qualidade for inferior à qualidade exigida

será necessário fazer uma regulação do contrato,
alertou José Luiz.

Muitas outras informações foram relacionadas em
torno da concessão onde o engenheiro respondeu
perguntas ao final de sua apresentação.

O engenheiro José Luiz Lopes Teixeira Filho Público acompanhando atento a palestra

Lagomar a Imboassica em linha férrea da FCA. Ele
apresentou as características arquitetônicas das
estações. A ideia é colocar integração com as linhas
de ônibus e para garantir mais opções e evitar filas
os bilhetes eletrônicos serão vendidos também em
estabelecimentos comerciais. De acordo com
Heraldo, o VLT de Macaé está previsto para chegar
àquela cidade em março de 2012, os veículos já foram
adquiridos e os projetos dos demais sistemas serão
entregues à prefeitura para que o município possa
iniciar o processo de licitação. O VLT tem como
objetivo oferecer esse transporte público como forma
prioritária para a população. Disse ainda que os carros
serão fabricados no Ceará e mostrou vídeos do
traçado da linha e da fabricação.
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pela imprensadia a dia

Para garantir um futuro saudável para as
próximas gerações é necessário que nosso
comportamento em relação à preservação do meio
ambiente passe a fazer parte de nossa rotina diária.

Não basta apenas ter a consciência da
importância de economizar água e energia, de
reciclar o lixo e de não poluir o ar. É necessário
agir para que isso efetivamente ocorra.

Foi com esse objetivo, o de tornar as ações de
preservação do meio ambiente parte do nosso
comportamento diário, que um grupo de atores vem
encenando em todas as escolas do Rio de Janeiro
desde o ano passado, para um público de 5 a 8
anos de idade, a peça “Futuro no meu jardim”, um
espetáculo com bonecos que ajuda a reforçar a
necessidade de economizar água e energia
elétrica, separar materiais recicláveis e produzir
menos lixo.

É na infância que adquirimos os hábitos de
escovar os dentes, lavar as mãos antes das
refeições, tomar banho diariamente, e outros
hábitos de higiene que nos ajudam a preservar
a saúde. Por que não incorporar a eles os
hábi tos que ajudam a preservar o meio
ambiente?

A educação e o conhecimento serão sempre
as molas mestras para o nosso crescimento
pessoal  e prof issional .  Disseminados e
incorporados pela sociedade, certamente
conduzirão o Brasil a um nível bem maior de
qualidade de vida.

Fonte: Jornal O GLOBO de 30 de abril de 2011
Antonio Gonçalves

Conselheiro da Aenfer

Monotrilho é grande pedra no
sapato do BRT
Enquanto se discutiu quase que dialeticamente a
disputa entre Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e Bus
Rapid Transit (BRT) como o modal ideal a ser
implantado em Salvador para a Copa do Mundo,
dois sistemas que ainda estão na briga a ser definida
pelo governo do Estado ficaram para trás. O metrô
de superfície e o monotrilho são os únicos que
realmente concorrem contra o BRT na Proposta de
Manifestação de Interesse (PMI), lançada pela
Secretaria do Planejamento (Seplan). Como
nenhum dos projetos apresentados engloba o VLT,
a verdadeira pedra no caminho das empresas de
ônibus é o monotrilho. De acordo com a empresa
responsável pelo sistema, além de ter o custo mais
barato do que o BRT (R$ 2 bilhões contra R$ 2,9
bilhões da sugestão do consórcio Odebrecht-Setps),
o trem moderno não causaria impacto no meio-
ambiente da Paralela, por ser elevado, nem na
atmosfera (já que não há queima de combustível),
e estaria totalmente implantado até 2014. Resta
agora aguardar a divulgação da proposta vencedora
que, ao que tudo indica, deverá ser ou BRT ou trem
moderno.

Fonte: Bahia Notícias - 15/06/2011

Multa por atraso na entrega de
novos trens do Metrô
A demora na entrega dos novos trens importados
da China descumpre o 6º termo aditivo do contrato
de concessão, assinado em dezembro de 2007 entre
a empresa e o Governo do estado, que previa a
circulação das composições em agosto do ano
passado. Nove meses depois, nenhum trem entrou

em operação. Em nota, a Agetransp considerou que
a concessionária frustrou as expectativas criadas
pela colocação em operação dos novos trens, o
que representou sério prejuízo às políticas públicas
de transporte do estado e aos interesses da
população. O Metrô não quis se posicionar sobre
a multa aplicada pela Agetransp. A concessionária
se limitou a informar que as 19 composições
estarão em operação até o final de 2012. O primeiro
trem começará a circular em dezembro deste ano.

Fonte:O Dia, 01/06/2011

Nova Ferrovia
Uma nova linha férrea entre Brasília e a cidade
goiana de Luziânia será construída e transportará
passageiros e carga, anunciou o governador do
Distrito Federal, Agnelo Queiroz. Os estudos para
tanto já receberam verba de R$ 2 milhões do
Ministério do Transporte. As obras devem começar
no 2º semestre deste ano.

Fonte: DCI, 20/05/2011

Museu tombado
Referência na memória ferroviária do Brasil, o
acervo do Museu do Trem, localizado no bairro do
Engenho de Dentro, na zona norte do Rio, foi
tombado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural, em sua primeira reunião deste ano,
realizada na última semana em Brasília. No entanto,
os mais de mil itens da coleção, hoje sob a guarda
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), permanecem fechados ao
público, ainda sem perspectiva de reabertura,
embora esta seja a intenção da superintendência
do órgão federal no Rio de Janeiro.

Fonte: Agência Brasil, 09/05/2011

Expansão das linhas de carga no Brasil - Engº Helio Suêvo Rodriguez,
- Engº José Antonio Duba (VALEC)

Museu Nacional Ferroviário - MNF A DEFINIR

TAV – Trem de Alta Velocidade A DEFINIR

BRT – Integrando-se com outros modais - Eng.º Rosemberg de Oliveira
 de transportes nas grandes cidades

Expansão das linhas de passageiros A DEFINIR
(do sistema Metro-Ferroviário) no Brasil

14 JUL
10 horas

11 AGO
10 horas

8 SET
10 horas

13 OUT
10 horas

10 NOV
10 horas

CRONOGRAMA
DO CICLO DE PALESTRAS TÉCNICAS

2º SEMESTRE DE 2011

DATA/HORA ASSUNTO PALESTRANTES
Confraternização dos aniversariantes e palestra técnica

Confraternização dos aniversariantes em Juiz de Fora

Confraternização dos aniversariantes e palestra técnica

Café com o Presidente

Excursão - Serra Negra

- Confraternização dos aniversariantes;
- Posse do terço dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
- Condecoração Eng. Paulo de Frontin;
- Comemoração dia do ferroviário

14 JUL
11h30min

21 JUL

11 AGO
11h30min

16 AGO
10 horas

15/16/17 SET

22 SET

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO
DE EVENTOS DA AENFER

DATA/HORA EVENTO

OUT/NOV/DEZ - Em breve divulgaremos
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opinião

Neste mês de maio de 2011, em pleno Governo da
Presidenta Dilma Rousseff, reprovável sob todos os as-
pectos a medida anunciada que deverá ser adotada pelo
Ministério da Educação em distribuir nas escolas o livro
com erros gramaticais pelo Programa Nacional do Livro
Didático, num total de 485 mil estudantes jovens e adul-
tos, que poderão receber a publicação "Por uma vida
melhor". Melhor em que? Questionamos.

Há anos vimos escrevendo sobre educação e cultu-
ra pugnando por uma linguagem falada e escrita
escorreita, nas unidades escolares de todos os níveis.

Não se admite essa política errada, pois não se tem
que editar livros com erros em hipótese alguma. A gran-
de maioria da população já, ou ainda fala e escreve er-
radamente. E até mesmo na mídia, existem falhas cla-
morosas, que não se justificam.

Tenho pregado que aqui no País dever-se-ia fre-

“VOLTAR PRA TRÁS” (Certo ou Errado?)
quentar a escola numa grade de 24 horas, tal qual em
alguns países como Japão, China, entre outros.

Com a intensificação do uso do computador e ou-
tros instrumentos eletrônicos, se antes deles a lingua-
gem já era falha, com eles, ficou pior, pois a juventude
escreve errado e muito simplificado com abreviaturas,
numa verdadeira deturpação do idioma pátrio.

Os números da baixa escolarização são gritantes e,
com essa medida abominável do MEC, é certo que vamos
"voltar pra trás", no tempo e no espaço, infelizmente.

Outro grande erro é aprovar, promover o aluno de
série sem que ele preencha um "minimo minimorum" de
aprendizado.

O ministério tem que pensar em ações como edu-
cação integral para o alunado e num programa efetivo
de reciclagem dos professores dos três níveis da admi-
nistração pública imediatamente; não se pode deixar de

melhorar também o salário desses apóstolos da educa-
ção, que têm que estar motivados, a fim de se evitar
uma diáspora, proximamente, e tudo ir "por terra" nesta
década , com reflexos nas próximas.

Essa novidade absurda vai cada vez mais afastan-
do o povão inculto da universidade e dos cursos técni-
cos, já que para os concursos será exigida a norma cul-
ta da língua.

Além do mais, num País em que é adotado o siste-
ma de cotas, a situação é ainda mais preocupante, pois
alguns até podem conseguir chegar à universidade, mas
terão dificuldades muito maiores para atingir o nível dos
não cotistas, ou seja, aqueles que conseguiram por mé-
ritos próprios. A consequência disso tudo é que muitos
desistirão no meio do caminho.

Genésio Pereira dos Santos
Conselheiro da AENFER

Dia 30 de maio, 200 anos do nascimento
de Christiano Benedicto Ottoni
O Pai das Estradas de Ferro do Brasil

C h r i s t i a n o
Benedicto Ottoni, fi-
lho de Jorge
Benedicto Ottoni e D.
Rosália Benedicto
Ottoni, engenheiro e
construtor da Estra-
da de Ferro D. Pedro
II e seu primeiro pre-
sidente, nasceu em
Minas Gerais, na Vila
do Príncipe, depois
Cidade do Serro, a
30 de maio de 1811.
Em sua juventude,

frequentou a Academia da Marinha de onde se
transferiu, em 1831, para a Academia Militar que
viria a ser a Escola Nacional de Engenharia. Foi
professor de matemática, elaborou compêndios e
escreveu monografias sobre vários assuntos en-
tre os quais “A teoria das Máquinas de Vapor”.

Na qualidade de militante político liberal, ocu-
pou por várias vezes cargos legislativos, como de-
putado e senador do Império e também na Repú-
blica.

Sua grande obra foi a construção da Estrada
de Ferro D. Pedro II, onde demonstrou qualida-
des de organizador e de líder. A leitura dos relató-
rios da Companhia não deixa a menor dúvida de
sua onipresença e da força de suas convicções
que, invariavelmente, eram acatadas. A ele, deve
o Brasil a construção da ferrovia, em época que
parecia temeridade superar as extraordinárias di-
ficuldades técnicas, principalmente as da transpo-

sição da Serra do Mar, notável obra de engenharia,
onde foram perfurados 5.279 metros de túneis. Pode
se dizer que Ottoni foi o verdadeiro patriarca de nos-
sas vias férreas pelas quais lutou sem esmoreci-
mento.

Veio a falecer no Rio de Janeiro em 1896, quan-
do ainda cumpria mandato legislativo. Em homena-
gem póstuma a esse grande brasileiro, foi inaugu-
rada sua estátua, diante da Estação Central, em so-
lenidade realizada no dia 29 de março de 1908, na
presença do então Presidente da República, Affonso
Penna, do diretor da Estrada, Aarão Reis, e de seus
familiares.
(texto - Catálogo do Centro de Preservação da His-
tória Ferroviária do Rio de Janeiro / Os Homens que
construíram nossas Ferrovias – ano 1984)

A inauguração da estátua do benemérito bra-
sileiro Christiano Benedicto Ottoni, construída e co-
locada diante da Estação Central, foi uma das cin-
co deliberações submetidas pela direção da Es-
trada e aprovadas pelo Ministério, para comemo-
rar o jubileu da inauguração do trá-
fego em 29 de março de 1908.

Para construção da estátua,
o pessoal da Estrada concor-
reu por meio de uma subscri-
ção geral a que cada qual con-
tribuiu com uma cota que seu
sentimento ditou e sua situação
permitiu.

(Memória Histórica da Estrada
de Ferro Central do Brasil – 50

Anos – página 604/605)

memória ferroviária
Foi realizada no dia 28 de abril na sede da AENFER
eleição da nova Diretoria da FAEF 2010 a 2012:

PRESIDENTE
Eng Sergio Augusto Messeder de Castro (AENCO);
VICE PRESIDENTE
Eng Clarice Maria de Aquino Soraggi (AENFER);
1º SECRETÁRIO
Eng Reinaldo Holdship (AEFEASP);
2º SECRETÁRIO
Eng. Clovis Luis A. Soares (AELB);
1º TESOUREIRO
Eng Manoel Geraldo Costa (AEEFL);
2º TESOUREIRO
Eng Jose Luiz Lins dos Santos (AERC);
ASSESSORES JURÍDICOS
Adv Maria da Penha Arlotta e
Marcelo do Valle Pires
ASSESSOR INSTITUCIONAL
Sr. Péricles José da Silveira (AFARGS)

Nova diretoria da FAEF
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primeira página

A situação dos ramais ferroviários concedidos pela União
Transporte de Cargas
A inclusão da Rede Ferroviária Federal S.A. no Programa
Nacional de Desestatização através do Decreto n.º 473/92,
propiciou o início da transferência de suas malhas para a
iniciativa privada, durante um período de 30 anos, prorro-
gáveis por mais 30. TABELA
Com o leilão da Malha Paulista (antiga FEPASA incorpora-
da à RFFSA pelo Decreto n. o 2.502, em 18/02/98), con-
cluiu-se o processo de desestatização das malhas da
RFFSA.
O Governo Federal outorgou, em 28/06/97, à Companhia
Vale do Rio Doce, no processo de sua privatização, a ex-
ploração da Estrada de Ferro Vitória a Minas e Estrada de
Ferro Carajás.
Em 7 de dezembro de 1999, o Governo Federal, com base
na Resolução n.º 12, de 11 de novembro de 1999 do Con-
selho Nacional de Desestatização e por intermédio do De-
creto n. 3.277, dissolve, liquida e extingue a Rede Ferrovi-
ária Federal S.A. - RFFSA.

Evolução da atuação das Concessionárias1

ALL MALHA SUL S.A. (ALLMS)
Logo após a privatização dos trechos da RFFSA pas-

sou a se chamar América Latina Logística do Brasil S.A.
Em junho de 2008 a ANTT autorizou mudança na denomi-
nação para ALL Malha Sul S.A. Atua nos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e S.Paulo, numa
extensão de 7.304km. Sua malha foi acrescida de 878km,
obtidos da cisão da malha da ALL Malha Paulista S.A. Por
ordem de grandeza, a carga que transporta inclui: soja e
farelo de soja; produção agrícola; combustíveis; adubos e
fertilizantes; cimento. Em 2009 a produção de transporte
foi da ordem de 17.266 TKU2  106. Nesse ano o número de
acidentes foi de 186 (entre graves e não graves).
ALL MALHA OESTE S.A. (ALL MO)

A partir de 2008 sua denominação mudou de Ferrovia
Novoeste S.A para a atual. Estende-se nos estados de São
Paulo e Mato Grosso do Sul numa extensão de 1.945km. As
principais cargas que transporta se compõe, em ordem de
grandeza, de cimento, extração vegetal e celulose, cimento,
indústria siderúrgica e soja e farelo de soja. Em 2009 trans-
portou 1.580 TKU 106. O número de acidentes foi de 51.
ALL MALHA PAULISTA S.A. (ALL MP)

Após o leilão das linhas da antiga FEPASA passou a
operar em janeiro de 1999 sob a denominação de
FERROBAN. A partir de 2008 teve sua denominação altera-
da para a atual. Mas sua extensão original foi reduzida em
2.197km em virtude das seguintes cisões: 878 km para
ALLMS – América Latina Logística Malha Sul S.A.; 999 km
para Ferrovia Centro – Atlântica S.A. e  320 km para ALLMO
– América Latina Logística Malha Oeste S.A. Seus trens per-
correm 1.989km no estado de São Paulo. Atende o porto de
Santos. Por ordem de grandeza, a carga que transporta in-
clui: combustíveis e derivados de petróleo e álcool; carga
geral não conteinerizada; adubos e fertilizantes; indústria si-
derúrgica e soja e farelo de soja. Sua produção sobe a 7.273
TKU 106. O número de acidentes no ano chega a 129.
ALL MALHANORTE (ALL MN)

A Ferronorte ou Ferrovia Norte Brasil foi uma empresa
ferroviária criada pelo empresário Olacyr Francisco de Moraes,
com o propósito de ligar Porto Velho (RO) e Santarém (PA),
passando por Cuiabá (MT), e interligando-se à FEPASA em
Santa Fé do Sul (SP) e a partir desta atingindo o porto de
Santos. A ferrovia é uma concessão federal  obtida em 1989
por 90 anos, inicialmente concedida para a empresa privada

Ferronorte S.A.. É uma artéria logística das regiões Norte e
Centro-Oeste do País, em sua ligação com Sul e Sudeste e
com Portos de Exportação. Em 2008 recebeu o nome atual.
Em 2009 se estendia por 500km no estado de Mato Grosso
do Sul. Transporta principalmente soja e farelo de soja, segui-
da de outros tipos de produção agrícola. Produziu 9.451 TKU
. 106 e sofreu 50 acidentes naquele ano.
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA (FCA)

Iniciou suas atividades em 1996 e originou-se da fusão
de três Superintendências: SR2, com sede em Belo Horizon-
te, SR8, com sede em Campos e SR7, com sede em Salva-
dor. Estende-se pelos estados de Sergipe, Espírito Santo, Rio
de Janeiro e São Paulo, numa extensão total de 8.066km. Em
setembro de 2003, autorizada pela Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), a Vale assumiu o controle acionário
da FCA, com 99,9%.

Dos vários tipos de carga transportada ressaltam-se, por
ordem de grandeza, os granéis minerais; carga geral não
conteinerizada; produção agrícola; indústria siderúrgica; mi-
nério de ferro e combustíveis e derivados de petróleo e álcool.
Em 2009 transportou 10.633 TKU 106 e sofreu 215 acidentes.
FERROVIA TERESA CRISTINA (FTC)

Opera uma malha de 164km de extensão, em bitola
métrica, localizada no Estado de Santa Catarina, originan-
do-se da malha formada pela SR9 (Tubarão) da RFFSA.
Possui características de negócios bastante específicas por
atender quase exclusivamente a um único setor, o
carbonífero, além de se constituir em uma malha isolada
das demais ferrovias do sistema nacional. Transportou 202
TKU 106 e sofreu 3 acidentes no ano de 2009.
MRS LOGÍSTICA S.A (MRS)
Originou-se da antiga Malha Sudeste da RFFSA (SR3 - Juiz
de Fora e SR4 - São Paulo), compreendendo 1.674 km de
extensão, sendo 1.632 km de bitola larga (1,60 m) e 42 km
de bitola mista. Suas linhas se distribuem pelos estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Possui acesso
direto aos portos de Sepetiba (RJ), Santos (SP), Rio de
Janeiro e Guaíba (RJ), fator que acentua sua
competitividade nos segmentos destinados à exportação e
importação. Sua área de influência favorece a atividade
ferroviária, na medida em que concentra empresas side-
rúrgicas, cimenteiras e de mineração, além de uma impor-
tante área de produção agrícola. Transportou em 2009 prin-
cipalmente minério de ferro (87%), seguido de produtos si-
derúrgicos (11%), num total de 12 modalidades de carga.
Produziu 51.118 TKU 106  e apresentou 67 acidentes.
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.

Antiga Companhia Ferroviária do Nordeste - CFN, ob-
teve a concessão da Malha Nordeste - SR1 (Recife), SR11
(Fortaleza) e SR12 (São Luís). Em 2008 passou à denomi-

nação atual. Iniciou a sua operação em 1998 e está moder-
nizando sua gestão e investindo em melhorias operacionais
e reforma de vagões e locomotivas, além de recuperar tre-
chos de sua malha. Estende-se em sete dos nove estados
do Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Nor-
te, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, numa extensão total
de 4.207km. As principais cargas movimentadas são com-
bustíveis e derivados de petróleo e álcool, cimento, indús-
tria siderúrgica e cimento. Transportou 730 TKU 106 e so-
freu 182 tipos de acidente.
FERROESTE1

Concebida inicialmente como “Ferrovia da Soja” e “Fer-
rovia da Produção”, para atender os produtores do Oeste
paranaense, com fretes de menor valor, a Ferroeste atual-
mente transporta grãos e insumos para plantio, além de
combustíveis e outros produtos. Estende-se por 248km no
estado do Paraná.

A Ferroeste foi privatizada, em leilão realizado em 1996.
O consórcio vencedor constituiu a Ferrovia Paraná S/A –
Ferropar e iniciou suas atividades em 1º de março de 1997.
Nos anos seguintes, o consórcio operador do serviço dei-
xou de fazer os investimentos previstos, não cumpriu as
metas de transporte de cargas, nem pagou as parcelas
estipuladas no contrato de concessão. Em 2003, o gover-
no do Estado determinou à diretoria da Ferroeste a retoma-
da do controle da ferrovia, o que foi obtido em juízo, culmi-
nando com a retomada da ferrovia pelo Estado em 18 de
dezembro de 2006.

Pelos trens da Ferroeste são escoados, anualmente,
cerca de 1,5 milhão de toneladas, principalmente grãos
(soja, milho e trigo), farelos e contêineres, com destino ao
Porto de Paranaguá, no Litoral do Estado. No sentido im-
portação, a ferrovia transporta principalmente insumos agrí-
colas, adubo, fertilizante, cimento e combustíveis.

Fontes: ANTT, ANTF e FERROESTE.

VEJA MAIS NA INTERNET:
Evolução e quadro comparativo das concessionárias estão
disponíveis em http://www.antt.gov.br/InformacoesTecnicas/
aett/aett_2009/2.5.2.asp e http://www.antt.gov.br/
concessaofer/EvolucaoFerroviaria.pdf.

Marco regulatório ferroviário visa maior
competitividade

No segundo semestre do ano passado o diretor-geral
da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
Bernardo Figueiredo afirmou que o Governo pretendia es-
tabelecer novo marco regulatório do setor ferroviário com o

1 Todas as informações a seguir se baseiam em dados de 2009, conforme divulgado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes
Terrestres).    —    2 TKU – toneladas-quilômetro úteis 3 A FERROESTE originalmente não pertencia às malhas da RFFSA.

Oeste 05.03.1996 Ferrovia Novoeste S.A. 01.07.1996 1.621
Centro-Leste 14.06.1996 Ferrovia Centro-Atlântica S.A. 01.09.1996 7.080
Sudeste 20.09.1996 MRS Logística S.A. 01.12.1996 1.674
Tereza Cristina 22.11.1996 Ferrovia Tereza Cristina S.A. 01.02.1997 164
Nordeste 18.07.1997 Cia. Ferroviária do Nordeste 01.01.1998 4.534

Ferrovia Sul-Atlântico S.A. –
Sul 13.12.1998 atualmente – ALL-América Latina 01.03.1997 6.586

Logística S/A
Paulista 10.11.1998 Ferrovias Bandeirantes S.A. 01.01.1999 4.236
Total 25.895

Malhas Regionais Data do Leilão Concessionárias Extensão
(Km)

Início da
Operação
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objetivo de atualizar um modelo criado há 14 anos, escla-
recendo as obrigações do governo e dos concessionários
da malha ferroviária, além de estabelecer uma maior
competitividade nessa modalidade de transporte. Sua falta
acabou resultando em monopólio das atuais concessioná-
rias nos trechos explorados, altas tarifas próximas às prati-
cadas no transporte rodoviário e falta de uma
responsabilização clara para cada parte no contrato de con-
cessão.

O novo marco regulatório vai destacar a separação
entre gestão da infraestrutura, ou seja, os trilhos e dormen-
tes, e a operação dos serviços de
transporte. Segundo
o diretor, desta
forma, a
m a l h a
conce-
dida à
es-

t a t a l
Valec estaria
aberta para a circu-
lação de diversos ope-
radores ferroviários. “O ob-
jetivo é criar no mercado um
ambiente competitivo no
qual os clientes vão ser dis-
putados por operadores dis-
tintos e, portanto, com uma for-
mação de preços mais adequa-
da”, disse o diretor.

O novo decreto tam-
bém vai regulamentar a re-
gra do direito de passagem,
que consiste na autorização,
por parte de uma concessionária de ferrovias, para que um
usuário que possua um trem próprio possa passar por sua
malha mediante pagamento. O ponto é considerado um dos
mais polêmicos da proposta. Atualmente, o direito de pas-
sagem existe, mas depende de acordo entre as empresas.
Quando ele não ocorre, a carga precisa ser transferida do
trem do usuário para o trem da operadora para seguir na
malha da concessionária.

Além disso, a ANTT poderá retomar trechos considera-
dos inativos ou abandonados, o que até então dependia da
devolução voluntária das concessionárias.

FONTE: ESTADÃO (11/8/2010)

Transportadores ferroviários rejeitam proposta de
regulação

As grandes empresas que fazem o transporte ferroviá-
rio estão inteiramente contra a nova proposta de regulação
do setor. Desde o ano passado, quando foi apresentada
pelo governo, a proposta de regulação foi completamente

refutada pela Associação Nacional dos Transportadores Fer-
roviários (ANTF). A instituição, que reúne as concessioná-
rias de transporte ferroviário, não desconsidera, inclusive,
a hipótese de recorrer à Justiça caso entenda que os direi-
tos de seus concessionários, garantidos por contrato, se-
jam quebrados.
Valor Econômico - São Paulo/SP - BRASIL - 11/05/2011

CONTINUAÇÃO DESSA MATÉRIA NA PÁGINA 8

AS CONCESSÕES NO SUL
As ferrovias do Sul do Brasil, hoje sob concessão, têm

sido objeto de críticas severas não só às concessionárias
como à ANTT. No mês de maio o MPF/RS denunciou o
abandono de vias férreas no estado entregando ao gover-
nador Tarso Genro uma carta de protesto durante a 15ª
edição da Fenamilho Internacional, em Santo Ângelo. O
documento entregue ao governador é assinado por diver-
sas entidades, empresas e órgãos públicos da região noro-
este do Rio Grande do Sul. Também é pedida a “imediata
volta dos trens aos trilhos (...) mudando-se o rumo das con-
cessões, sem prejuízo do aproveitamento do patrimônio
ferroviário não concedido e da construção, gestão e fiscali-
zação das novas ferrovias”. Os signatários reclamam pela
“retomada do transporte ferroviário, ilegalmente abando-
nado, em várias regiões do Rio Grande do Sul”, denunci-
ando situações de abandono das linhas ferroviárias no es-
tado. A América Latina Logística Malha Sul (ALL) e a Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) são apon-
tadas como co-responsáveis pela situação crítica da malha
férrea no noroeste gaúcho. “No Rio Grande do Sul, dos
3.242 km de ferrovias concedidas para a ALL Malha Sul,
1.025 km, ou 32% foram abandonados unilateralmente”,
informa a carta.

Por sua vez a ANTT, responsável por fiscalizar a pres-
tação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados,
não lavrou “qualquer auto de infração” em face dos servi-
ços executados pela ALL no Rio Grande do Sul nos últimos
cinco anos, o que levou os signatários do documento a de-
clarar “que a Agência Reguladora desenvolve sua ativida-
de em compasso com o setor regulado, comprometendo o
interesse coletivo, em vínculo nocivo à consecução dos ob-
jetivos da atividade regulatória”.

Segundo o Eng Daniel Lena Souto “a situação da fer-
rovia no Rio Grande do Sul é de completo abandono. Esta
situação tem afetado drasticamente regiões produtoras do
estado, que ficaram sem os trens para escoamento da sua
produção, aumentou seu custo logístico, sobrecarregou as
rodovias, aumentou o número e a gravidade dos acidentes
rodoviários e também a poluição. Em uma destas regiões
prejudicadas, o ramal Cruz Alta - Santo Ângelo - Santa Rosa,
começou um movimento para o retorno dos trens, com o
apoio da Sociedade Organizada, Entidades Públicas, Pre-
feituras, Câmara de Vereadores, Empresas, Deputados,
Vereadores, etc .”

ANTT fixará prazo para reparo de linhas férreas abandonadas

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pro-
meteu fixar um prazo para que as concessionárias definam pla-
nos de recuperação ou devolvam os trechos. “As concessionári-
as vão ter um prazo para recuperar ou para devolver. Se devol-
verem, vamos discutir indenizações onde couber, mas o que está
sob concessão tem de estar em condições de operar”, disse o
diretor-geral da ANTT, Bernardo Figueiredo.

A proposta faz parte de um pacote de medidas que a agência
tem discutido com o setor para tentar resolver gargalos - como a
falta de investimentos - antes da edição do novo marco regulatório
do setor, que está parado desde o ano passado. Segundo a agên-
cia, 28 mil quilômetros de linhas férreas foram transferidos do
governo para a iniciativa privada na década de 1990. Desse total,
apenas 10 mil são explorados adequadamente.

“Outros 10 mil quilômetros são subutilizados e 8 mil estão
abandonados”, disse Figueiredo. “Tem trecho que não tem nem
trilho, nem dormente mais.” A possibilidade de devolver tre-
chos já era prevista nos contratos. A América Latina Logística
(ALL), uma das quatro grandes empresas do setor, acertou em
setembro do ano passado a devolução ao governo federal de
quatro trechos da Ferrovia Norte Brasil (Ferronorte) que seriam
construídos para melhorar o escoamento da produção das regi-
ões Norte e Centro-Oeste para o Sul e Sudeste. A grande novi-
dade da resolução é fixar um prazo para que os trechos sejam
devolvidos ou recuperados.

Fonte: Frota & CIA - 21/01/2011
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Acadêmicos da AFL participam de
palestra realizada na Aenfer

A Academia Ferroviária de Letras (AFL) realizou no dia
9 de maio o painel sobre o tema: Memória de Ferroviários.
Para discorrer sobre o assunto, três palestrantes, os enge-
nheiros Aury Sampaio, Waldo Sette além de Ubyrajára de
Souza, apresentaram um rico trabalho em que recordaram
fatos importantes do cenário ferroviário.

O palestrante Aury Sampaio lembrou que inicialmente
a RFFSA tinha uma extensão de 29 mil quilômetros aproxi-
madamente e que hoje esse número encolheu considera-
velmente, segundo seus cálculos cerca de dez mil quilô-
metros. Em sua opinião, a figura do usuário foi completa-
mente deixada de lado.

Aury Sampaio disse que a indústria ferroviária sempre
foi prejudicada. Sobre o Trem de Alta Velocidade ele falou
que é favorável e acha que o Brasil tem condições de lide-
rar esse campo tecnológico e uma indústria montadora que

pode atender essa possibilidade. Aury citou o exemplo do
Japão, que em 1964 inaugurou o Trem de Alta Velocidade
– TAV, no período de destruição pelos resquícios da Se-
gunda Guerra Mundial.

A seguir, o acadêmico Ubyrajára de Souza relatou
fatos que marcaram sua história como ferroviário e citou
nomes e passagens importantes como a criação da
RFFSA e sua primeira Diretoria. Ele destacou a Estrada
de Ferro Leopoldina na época em que lançou o seu pri-
meiro concurso interno dando oportunidade a muitos fer-
roviários, a criação da CBTU e sua administração em
todo o sistema suburbano.

Com 43 anos de trabalho na RFFSA, o engenheiro
Waldo Sette lembrou que o sistema ferroviário nasceu
na Europa, impulsionado pela Revolução Industrial e no
Brasil se iniciou em 1854 e que por muito tempo foi im-

portante para o desenvolvimento econômico.
A RFFSA foi criada pelo governo, atravessou crises,

suplantou suas dificuldades, e apesar de sua dissolução
colaborou por muitos anos para o desenvolvimento do Bra-
sil, disse.

Ao final das apresentações, foram diplomados como
novos acadêmicos da AFL, o engenheiro Ronaldo Ferreira
e a escritora mineira Amélia Luz que recitou o poema “Me-
mória – Torreões de Além Paraíba”.

No dia 13 de junho, em continuidade ao evento Ex-
presso das Letras, o diretor da AFL Victor José Ferreira
fez a abertura agradecendo a participação daqueles que
compareceram mais uma vez e pediu para que o conse-
lheiro da Aenfer, Genésio Pereira lesse sua última crônica
com o tema “Não sei”. O presidente da AFL Sávio Neves
também estava presente e distribuiu adesivos da campa-
nha “Eu quero a volta do Trem”. A seguir o historiador e
presidente da Academia Petropolitana de Letras, Joaquim
Eloy dos Santos foi convidado a apresentar uma exposi-
ção que falou sobre D. Pedro II, o Imperador Ferroviarista.
Em sua apresentação o historiador relembrou fatos im-
portantes e pitorescos do
império e mostrou fotos da
época, como a estação do
Alto da Serra, inaugurada
em 1883, que unia a cidade
de Petrópolis ao Centro do
Rio de Janeiro. Disse que o
trem era a atração maior da
rua Teresa, que tem esse
nome em homenagem a es-
posa de D. Pedro II, Teresa
Cristina.

Ao final de sua apre-
sentação, Joaqui Eloy reci-
tou um poema feito por ele
intitulado Saudosa Maria.

UM BREVE BALANÇO DA ATUAÇÃO DAS
CONCESSIONÁRIAS NO PERÍODO 2000-2006

Os pesquisadores Rocha, Granemann e Costa fazem
uma análise de 9 concessionárias mostrando que todas
apresentam baixa liquidez . Assim, é de se supor que todas
teriam problemas para quitar suas dívidas de curto e de
longo prazos, com os recursos disponíveis (Ativo Circulante)
e com os direitos e obrigações transformáveis em dinheiro
em um prazo de tempo um pouco maior (Realizável a lon-
go prazo). A situação é ainda mais crítica para os resulta-
dos médios obtidos para o Índice de Liquidez Corrente.
Apenas duas operadoras, a ALL e a CFN, possuem Capital
de Giro Líquido Positivo no período. Isso significa sérias
dificuldades para saldar seus compromissos de curto pra-
zo, apenas com os ativos transformáveis imediatamente
em espécie (contas do ativo circulante). Em 2005 as em-
presas do setor de transporte que figuram na classificação
da Revista Exame Melhores e Maiores (2006) apresenta-
ram, em média, índice de liquidez corrente de 1,07 e o gru-
po de concessionárias ferroviárias analisadas teve um ín-
dice médio de 0,84. Concluem que o conjunto de empre-
sas apresenta baixa liquidez, elevada alavancagem finan-
ceira e deficiente rentabilidade. A situação financeira do
conjunto de operadoras não é favorável e isso pode ter
implicações na qualidade do serviço oferecido.
(CONCESSÕES FERROVIÁRIAS: ANÁLISE DA
PERFORMANCE FINANCEIRA. Carlos Henrique Rocha;
Sérgio Ronaldo Granemann e Jocilene Otília da Costa –
Estudos CBTU)

Também numa breve avaliação das concessões ferro-
viárias diz  Gomide que “a desestatização da malha ferrovi-
ária nacional obedeceu uma perspectiva fiscalista, visando
à economia de gastos correntes da União. Não se atraíram
investimentos privados para fazer frente a um novo ciclo de

crescimento,nem se concebeu o processo no sentido de
se construir um sistema logístico de transportes. Nesse
aspecto, os contratos com as empresas privadas foram fei-
tos de forma incompleta, em caráter “quase que
emergencial”, sem regras bem-definidas quanto à estrutu-
ra regulatória voltada para a eficiência e preservação do
patrimônio arrendado e para disponibilizar esse meio de
transporte para outros usuários que não sejam as próprias
empresas concessionárias. Assim, pela existência das si-
tuações de fato consolidadas no processo de
desestatização, é inegável que a posterior atividade regu-
ladora nesse subsetor tornar-se-ia muito dificultosa, com
as empresas privadas almejando garantir a integridade de
seus interesses materializados nos contratos de conces-
são e arrendamento firmados com a União.”
(A POLÍTICA DAS REFORMAS INSTITUCIONAIS NO BRA-
SIL: A reestruturação do setor de transportes. ALEXANDRE
DE ÁVILA GOMIDE. Tese de mestrado. FGV, S.Paulo, 2011.)

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
No Rio de Janeiro os serviços ferroviários ligando o cen-

tro ao subúrbio são operados pela SUPERVIA. Esta empre-
sa ganhou a licitação dos serviços por 25 anos renováveis
por mais 25 anos para operação comercial e manutenção da
malha ferroviária urbana de passageiros da região metropo-
litana do Rio de Janeiro, a partir do dia 1 de novembro de
1998. Transporta mais de 9 milhões de pessoas por mês,
com uma média de 450 mil usuários/dia, distribuídos em 89
estações, ao longo de 11 municípios da Região Metropolita-
na do Rio de Janeiro.

A SUPERVIA alega ter realizado uma série de melhorias
ao longo de todo o sistema, principalmente na infraestrutura
e na implantação da bilhetagem eletrônica, isto é, trocando
dormentes e trilhos, além da reforma de estações, limpeza,

conservação e segurança dos trens e estações. Também,
com dinheiro do Programa Estadual de Transportes (PET),
do governo federal e com financiamento do Banco Mundial
reconstruiu diversas estações, a frota rodante foi ampliada
em 3 vezes, ampliação da eletrificação do ramal de Gramacho
até Saracuruna, instalação de climatização em algumas pou-
cas composições e recente compra de 20 composições re-
almente novas do Japão e Coréia do Sul (também com sis-
tema de climatização central). Estas ações resultaram, em
uma década em um salto no número de passageiros que no
início eram de apenas 145 mil pessoas transportadas por
dia e que atualmente esse número se aproxima dos 500 mil
passageiros por dia. No final de 2010 foi aprovada uma
reestruturação societária na qual a Odebrecht Transport, bra-
ço de infraestrutura e logística do grupo baiano, vai assumir
60% da empresa fluminense. (Fonte: wikipedia.org).

Em meados de 2010 o governo do Estado do Rio de Ja-
neiro aprovou a renovação do contrato da Supervia por mais
25 anos a partir de 2023, no mesmo dia em que puniu a em-
presa com uma multa de R$ 150 mil porque seus seguranças
aplicavam chicotadas e socos em passageiros que não entra-
vam no trem na estação de Madureira, em 2008.

OPINIÃO
Acompanhar o desempenho das empresas conces-

sionárias não tem sido fácil para o cidadão nem os es-
tudiosos brasileiros. As fontes oficiais (governo e con-
cessionárias) não colocam à disposição do público in-
formações atualizadas e muito menos detalhadas. Ape-
sar de se constituírem empresas de capital aberto mes-
mo assim não há transparência na divulgação de seus
resultados. Até para a SUPERVIA, concessionária de
nosso Estado, não estão disponíveis informações cla-
ras e atualizadas sobre sua performance.

Palestrantes Ubyrajara de Souza, Aury Sampaio e  Waldo Sette Sávio Neves e professor Victor Ferreira Joaquim Eloy dos Santos
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Dia 15 de maio foi removida das instalações de
uma escola desativada em São Cristóvão, para
Petrópolis, uma antiga locomotiva a vapor que lá es-
tava estacionada desde meados dos anos 1960, no
local onde funcionou um pequeno parque infantil  inau-
gurado em 1967 pela então EBAL- Editora Brasil
América como presente para os moradores de São
Cristóvão no dia das crianças.

A EBAL era uma das maiores editoras brasileiras
de revistas em quadrinhos que alcançaram grande
sucesso junto ao público infanto-juvenil, tais como:
Tom&Jerry, Pernalonga, Tarzan, Superman, Batman
& Robin, e outras.

A velha locomotiva tanque, cuja classificação de
rodagem é 0-6-0T,  operou nas instalações da extinta
Cia. Petropolitana de Tecidos, em Cascatinha, 1º Dis-
trito de Petrópolis,  manobrando vagões entre a fá-
brica e a linha Leopoldina, que passava ao lado. Por
volta do final dos anos 1950 a Fábrica de tecidos
abandonou a manobra com a loco, e passou a fazer
a movimentação de seus produtos com caminhões.
Esquecida num canto, acabou por ser vendida na
década de 1960 para um ferro-velho, em Barra Man-
sa, RJ, ainda em condições operacionais.

Cerca de 20 anos atrás, o Engenheiro
“preservacionista” Luiz Octavio a localizou “escondi-
da” atrás de um muro no pátio interno da escola que
ainda funcionava no local, hoje desativada. Não titu-
beou e fez uma oferta de compra aos proprietários,
que queriam um preço muito elevado,e a transação
não foi efetivada.

Com o fechamento da escola, o imóvel passou

Engenheiro compra locomotiva desativada

recentemente para o controle da Imobiliária
Higienópolis, que aceitou a nova proposta do Luiz
Octavio no valor de R$ 8 mil, desde que a loco fosse
retirada por sua conta em menos de um mês.

Surgiu então um novo problema: onde arranjar
recursos para remover a locomotiva para Petrópolis,
seu local de origem, sem ter idéia onde ela poderia
ficar estacionada?

Octavio então buscou ajuda junto aos associa-
dos da Regional Petrópolis da AFPF-Associação
Fluminense de Preservação Ferroviária, que
contataram a Prefeitura de Petrópolis que se interes-
sou em trazer de volta uma raridade desta. Tanto as-
sim que logo providenciou o equipamento para re-
moção da locomotiva: um guindaste com capacida-
de de 30 toneladas e uma prancha para levar a loco

para Petrópolis, assumindo todos os ônus do trans-
porte até Petrópolis.
Hoje a velha locomotiva, em avançado estado de
degradação, encontra-se estacionada numa oficina
em Nogueira, onde será inspecionada e, se possí-
vel, restaurada. Se ainda estiver em condições
operacionais ela poderá vir a tracionar, futuramente,
um pequeno trenzinho, num percurso de 3 a 4 km no
local, indo até o Parque de Exposição de Itaipava.
Tudo isso vai depender da ajuda de patrocina-dores,
pois a reforma será muito cara, assim como, o inves-
timento necessário à implantação dessa linha no
mesmo local onde passavam os trens da Leopoldina,
cujos trilhos foram erradicados em 1964.

Colaboração: Antônio Pastori,
presidente da Associação Fluminense

de Preservação Ferroviária (AFPF)

trem jeito

Condecoração Engenheiro
Paulo de Frontin ano XIV - 2011

A Aenfer chega ao 14º ano da outorga da Con-
decoração Engenheiro Paulo de Frontin, que foi
instituída com o objetivo de enaltecer aqueles que
contribuíram de maneira relevante para o desen-
volvimento do transporte ferroviário no país,  na
preservação de sua  memória histórica, bem como
na defesa da classe ferroviária.

Com este propósito, a Associação espera uma
grande participação dos seus associados efetivos
e especiais na indicação de candidatos a esta ho-
menagem.

De acordo com o cronograma de trabalho es-
tabelecido, a data limite para o recebimento das
propostas de indicação é o dia 29 de julho (sexta-
feira) de 2011. Após esta data, serão encaminha-
das para análise do Grupo de Trabalho criado com
a finalidade de adotar todas as providências rela-
tivas ao processo de concessão.

A cerimônia de entrega da condecoração

fique por dentro aos agraciados será realizada no mês de setem-
bro pela Aenfer.

CCAA
A Aenfer informa que o curso de inglês e espanhol

CCAA renovou convênio com nossa instituição e
promove descontos de 50% para alunos novos que
cursarem o primeiro período e 20% na continuidade.
Aproveite!

Campeonato de Sinuca
Os associados que são amantes do jogo de sinuca

ganharam mais um recinto para poder praticar essa
modalidade. O espaço José Bittencourt Percini,
localizado no 7º andar da Aenfer reúne um grupo de
associados que se encontra a cada 15 dias e o número
de participantes aumenta a cada rodada. A ideia,
segundo o organizador, engenheiro José Bittencourt
Percini, é realizar um campeonato ainda este ano.
Participe!

Acervo ferroviário
Preocupada em manter viva a memória

ferroviária, a Aenfer pretende resgatar documentos

ou materiais ferroviários. Se você possui ou
conhece alguém que tenha algum objeto ou
documento de familiares e deseje doá-los, entre
em contato conosco pelos telefones: 21- 2222-
1404 ou 2221-0350.

Atenção, vem aí,
Um dia na Aenfer 2011

Aguarde!

Locomotiva Manobreira da Cia Petropolitana

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, cujo número é
11. Desta forma você contribuirá com

nossa Associação.



10 Jornal AENFER

A presidente da Comissão
de Turismo da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio -
Alerj e ferroviarista, deputada
Myrian Rios realizou uma audi-
ência pública sobre Turismo Cul-
tural Ferroviário que contou com
a presença do subsecretário
Estadual de Turismo, Audir
Santana.

A sessão solene aconteceu
no dia 14 de junho, no auditório
Nelson Carneiro da Alerj e reu-
niu diversas entidades ferroviá-
rias, dentre elas a Aenfer, repre-
sentada pelos diretores Carlo De Luca, Carlos Rommes,
Celso Paulo, Luiz Euler, Isabel Cristina, Rosana Pio e Ru-
bem Ladeira.

A programação contou com a participação do presidente
da Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turísti-
cos e Culturais, Abottc Sávio Neves, que falou sobre turis-
mo cultural ferroviário, atualidade e perspectivas. Ele sali-
entou como anda o turismo ferroviário no Brasil e principal-
mente no Rio de Janeiro.

- Estamos pagando um preço muito alto pela omissão
do nosso sistema. O país precisa entrar na era do transpor-
te sobre trilhos e expandir para vários trechos, disse ele.

 Em sua opinião, o TAV, embora o custo seja muito alto,
é necessário para o crescimento do país.

A seguir, o conselheiro da Aenfer, engenheiro Helio
Suêvo apresentou o projeto de reativação da Estrada de
Ferro Mauá, que mostra um estudo esquemático, planilha
de custos estimativos e dados técnicos da construção da
primeira ferrovia. Ele alertou que é um sonho de todos os
ferroviaristas ver a reativação da primeira estrada de ferro
brasileira e criticou a realidade da malha ferroviária do Bra-
sil, com cerca de 30 mil quilômetros, menor que a malha da
Argentina.

O presidente da Associação Fluminense de Preser-
vação Ferroviária, AFPF Antônio Pastori fez uma exposi-
ção sobre projeto de reativação da Estrada de Ferro Prín-
cipe do Grão Pará, um trem expresso imperial, ligando a
cidade de Petrópolis ao Rio de Janeiro.

- Serão necessários R$ 73 milhões para realizar o
projeto que aumentará o fluxo turístico fluminense atra-
vés dos trens, além de criar novos postos de trabalho e

Ferroviários participam de
audiência pública sobre turismo
cultural ferroviário

minimizar os índices de poluição
e acidentes e reativar o prolon-
gamento da primeira estrada de
ferro do Brasil – explicou Pastori,
alertando que serviria também
para o transporte regular de pas-
sageiros entre Petrópolis e Rio,
aproveitando a SuperVia no tre-
cho Vila Inhomirim/Saracuruna
e Saracuruna/D. Pedro II.

Os dois projetos apresenta-
dos já haviam sido entregues em
abril à deputada, em palestra re-
alizada na Aenfer.

Myrian Rios pretende criar
uma frente parlamentar em apoio aos ferroviários e pro-
mover nova audiência para que esses e outros assuntos
sejam levados adiante.

“As ferrovias são um patrimônio de grande impor-
tância para a história do nosso Estado e, por isso, estou
trabalhando para revitalizá-las, buscando mecanismos
para atrair investimentos”, afirmou a deputada.

O diretor da Academia Ferroviária de Letras, AFL
José Victor Ferreira entregou à deputada um manifesto
questionando as autoridades sobre o que está impossi-
bilitando a construção das novas ferrovias se os proje-
tos já estão prontos há tempos. Ele elogiou a iniciativa
da deputada que foi homenageada pelos descendentes
de Visconde de Mauá, Francisca Chaves e André Cha-
ves. Eles participaram da solenidade e se emociona-
ram pela dedicação e interesse dos ferroviários que
defendem a volta da primeira ferrovia do Brasil, a Es-
trada de Ferro Mauá.

Dia do Ferroviário
No dia 26 de abril a Deputada Myrian Rios, Presidente

da Comissão de Turismo da Assembléia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro, apresentou o Projeto de Lei nº 381
/ 2011, para instituir formalmente no calendário do Estado
o “Dia do Ferroviário”, a ser comemorado anualmente no
dia 30 de abril, data em que a Estrada de Ferro Mauá, pri-
meira ferrovia do Brasil, foi inaugurada em 1854.

 O Projeto de Lei e o texto da Justificativa da Deputada
Myrian estão publicados no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, de 28 / 04 / 2011 - Parte II - Fls. 3, e pode ser
visto no site www.trembrasil.org.br

COLUNA DA
DIRETORIA
Iniciamos nesta edição um acompanha-

mento das ações da diretoria da Aenfer, apre-
sentando abaixo as que julgamos mais signifi-
cativas para o associado.

- Calendário de palestras técnicas para o
ano de 2011, que vem sendo cumprido com
sucesso;

- Calendário anual dos Eventos Sociais e
Culturais, para que o Associado possa inserir
em sua agenda do dia a dia;

- Parceria com a Academia Ferroviária de
Letras – AFL, que passou a utilizar as instala-
ções da Aenfer para realização de suas reuni-
ões e palestras;

- Aquisição de um projetor e um notebook para
uso nas palestras;

- Reativação com muito êxito dos almoços dos
aniversariantes em Juiz de Fora;

- Assinado convênio com o CREA-RJ para
recebimento da parcela da ART destinada às
entidades escolhidas pelo profissional daque-
le Conselho;

- Elaboração de normas para o funcionamen-
to dos Grupos de Trabalho criados no Conse-
lho Deliberativo;

- Reformulação do site da Aenfer;

- Criação do “Café com o Presidente”, visan-
do estreitar o contato com outras Associações,
entidades e associados;

- Entendimentos constantes com as institui-
ções igualmente envolvidas na luta pela ma-
nutenção da Complementação;

- Visitas a entidades, Órgãos Governamentais
e Associações;

- Reformulação da área Administrativa da
Aenfer;

- Abertura para que a Palavra do Presidente
e o Editorial sejam elaborados também pelos
diretores;

- Debate dos candidatos aos Conselhos da
Refer com nossos Associados.

Myrian Rios obseva as explicações de Helio Suêvo

Participativos, ferroviários acompanham audência na Alerj Sávio Neves fala sobre trens turísticos
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Associados da Aenfer participaram nos dias 3, 4 e 5 de
junho da primeira excursão deste ano, com destino às fa-
zendas históricas do ciclo do café, no Vale do Paraíba.

A primeira visita foi em Barra do Piraí na Fazenda da
Taquara, construída em 1830 e que guarda até hoje acervos
da época do café. Na antiga senzala foi servido um almoço
típico aos visitantes que logo após ficaram hospedados no
Hotel Palmeira Imperial, único hotel temático da região.

À noite, o grupo aproveitou o romantismo da cidade das
serestas, Conservatória, embalados por belas músicas.

A Fazenda Paraizo, mais completa da época do ciclo do
café, que pertenceu ao visconde de Ouro Preto e cenário da
mini série da Rede Globo “Um só Coração” também foi visi-
tada pelos excursionistas que ficaram encantados com a be-
leza natural do lugar. O almoço foi realizado na Fazenda
Santo Inácio que primou pela qualidade e atendimento.

A igreja Santa Tereza D’Ávila, localizada na cidade de
Rio das Flores, recebeu atenção especial do grupo. Lá, foi
batizado o pai da aviação, Santos Dumont.

Fez parte do roteiro, visita à Fazenda Ponte Alta, onde
foi servido um jantar à luz de velas, com a presença dos
barões de Mambucaba e Piraí.

Fazenda Mulungu Vermelho, localizada na cidade de
Vassouras foi o último roteiro visitado pelo grupo que desfru-
tou de um delicioso almoço no antigo celeiro da fazenda.

O roteiro da excursão foi produzido com o objetivo de
proporcionar momentos de entretenimento e cultura para to-
dos os participantes.

A próxima excursão já tem data marcada: Serra Negra,
nos dias 15, 16 e 17 e 18 de setembro.

Excursão - Aenfer promove passeio em fazendas
históricas do Vale do Paraíba

A Aenfer promoveu no dia 21 de junho em sua sede,
debate com os candidatos aos Conselhos Deliberativo e
Fiscal da Refer.

A abertura do debate, feita pela vice-presidente da
Aenfer Isabel Cristina Junqueira de Andréa, teve início
às 17 horas, tendo como moderador o diretor Celso Paulo.
O objetivo foi oferecer aos associados a oportunidade
de conhecer as propostas de cada candidato, tendo em
vista a importância da Fundação de Seguridade Social
para a classe ferroviária.

Embora o debate tenha sido amplamente divulgado
e todos os candidatos terem sido convidados a participar
estiveram presentes  os candidatos ao Conselho Fiscal,
Almir Gaspar e Marcia Pinheiro e o candidato ao Conselho
Deliberativo Herval Barros que, tiveram a chance de expor
suas ideias e responder a várias perguntas que foram
feitas pelos associados.

A votação ocorrerá no período de 1 a 4 de agosto de 2011.

Conheça as principais propostas dos
candidatos que participaram do debate
Herval Barros – Candidato ao Conselho Deliberativo
Objetivos – Compromisso de total transparência e
independência, pautado pelo debate democrático com os
associados, pretende criar um código interativo e falar
objetivamente com os ferroviários, buscando a cada dia
melhorar a Refer e cuidar dos investimentos para que todos
tenham a tranquilidade desejada para a aposentadoria.

Almir Gaspar – Candidato ao Conselho Fiscal
Objetivos – Contribuir para equacionar a situação financeira
e atuarial dos planos de benefícios; trabalhar no sentido de
equacionar as pendências financeiras das patrocinadoras
(RFFSA/CBTU/Central/RioTrilhos); cumprimento do
Estatuto da REFER quanto ao controle das contas da
Fundação REFER.

Marcia Pinheiro – Candidata ao Conselho Fiscal
Objetivos – ingressar no Conselho Fiscal para a manu-
tenção dos direitos dos ativos assistidos;
desafiar a permanência do último patrimônio da Funda-
ção e contribuir com todos os participantes.

Aenfer realiza debate

Da esquerda p/direita. Márcia Pinheiro, Almir Gaspar, Isabel Cristina,
Herval Barros e Celso Paulo
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eventos

Café com o Presidente
presidente da Aenfer Luiz Lourenço
de Oliveira recebeu no dia 17 de
maio, convidados que participaram
do Café com o Presidente.

Movimento de Preservação Ferroviária Victor
José Ferreira, os associados da Aenfer Luiz
Carlos de Souza e José Percini, além da vice-
presidente da Aenfer Isabel Cristina e os di-
retores Carlo De Luca, Celso Paulo,
Fernando Albuquerque, João Carnevale e
Telma Regina.

No dia 09 de junho a Aenfer recebeu os
aniversariantes Paulo Depes, Walter Gêd,
José Botino, Carlos Rommes, Marcelo Freire,
Maria do Rosário (Nazinha), Pedro Marques,
Jonair Antunes, Paulo César Amaral, Marly
da Silva Netto e Fernando dos Santos Lima,
além de associados que vieram prestigiar os
colegas que fizeram aniversário.

As comidas típicas que não podem fal-
tar em festas juninas abriram o animado e

Aenfer celebra festa dos aniversariantes de maio
e homenageia o dia das mães

No mês de junho os aniversariantes comemoram no
arraiá da Aenfer

A Aenfer recebeu no dia 12 maio as-
sociados e amigos que participaram da
festa dos aniversariantes do mês no Es-
paço Cultural Carlos Lange de Lima. A
diretora Social Telma Regina homena-
geou através de sorteio a mãe do ano. A
associada Marlina Paixão foi contempla-
da, assim como Maria Regina, coroada
a rainha mãe, cuja coroa foi um presen-
te da associada Idalina. A diretora Telma

Regina recebeu da vice-presidente Isa-
bel Cristina o prêmio de avó do ano.

O animado associado Jorge
Bernardo que comemorou 88 anos foi o
homenageado especial da festa. Come-
moram também conosco os aniversari-
antes Joel Narciso, Jorge Bernardo,
Marco Francisco, Waldo Sette, Stella Le
Coq, Edila Jácomo, Ana Câmpio, Aldy
Marques e Alexandre Júlio.

concorrido “arraiá da Aenfer”.
Na ocasião, além dos aniversariantes

que ganharam presentes, os participantes
foram contemplados com brindes sorteados
pela Diretoria.

Em nome do presidente Luiz Lourenço,
o diretor de Acompanhamento Judicial Cel-
so Paulo falou da alegria em receber os ami-
gos em uma casa que deve permanecer ati-
va e democrática.

O
O evento reuniu ex-diretores da Associ-

ação, atuais diretores da Aenfer, e represen-
tantes de entidades ferroviárias, a exemplo
do presidente da Federação Nacional dos
Trabalhadores Ferroviários Hélio Regato que
aproveitou a oportunidade para trocar infor-
mações de interesse da classe. Os
convidados Manoel Geraldo e Jair José da
Silva, respectivamente presidente e vice-pre-
sidente da Associação dos Engenheiros das
Estradas de Ferro Leopoldina gostaram da
iniciativa da entidade em promover um even-
to como este.

O presidente da Associação Brasileira
das Operadoras de Trens Turísticos e Cultu-
rais (Abottc) Sávio Neves disse que preten-
de promover eventos semelhantes com a
participação dos associados da Aenfer. Já o
ex-diretor financeiro da Aenfer Eduardo
Dantas tirou dúvidas com o diretor de Acom-
panhamento Judicial Celso Paulo sobre as-
suntos judiciais dos associados.

Também estavam presentes o conse-
lheiro da Aenfer Pedro Marques, o engenhei-
ro William Paulo Maciel, o presidente do


