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editorial

stá escrito em nosso esta-
tuto em seu art. 3º, item
e: �Promover a preservação
da memória das Empresas
Ferroviárias e de transpor-

cada governo, fosse ele federal,
estadual ou municipal que toma-
va posse, a AENFER encaminha-
va aos órgãos de cultura e trans-
porte a nossa proposta.

Com a reunião das diversas
entidades de classe e de preser-
vação, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, criando o Grupo
Fluminense de Preservação Fer-
roviária � GFPF, esta cobrança
aumentou.

Em dezembro de 2009 foi as-
sinada pelo então ministro dos
Transportes uma Portaria crian-
do um Grupo de Trabalho para
desenvolver um estudo prelimi-
nar sobre a criação desse Mu-
seu no Complexo Ferroviário de
Barão de Mauá. Em paralelo, no
ano de 2010, o Senador Paulo
Duque elaborou o Projeto de Lei
nº 173, que cria o Museu Ferro-
viário Barão de Mauá.

O trabalho foi entregue em
dezembro passado pelo GT ao
Ministério dos Transportes, mas
seus dirigentes até a presente
data não deram continuidade
ao trabalho iniciado; o Projeto
de Lei tramita nas diversas co-
missões no Senado Federal e
não se sabe até quando; a Es-
tação Barão de Mauá continua
abandonada, sendo utilizada
por grandes eventos que nada
tem a ver com a ferrovia, sendo
que algum órgão recebe por isso
e nada faz em prol de sua recu-
peração; o Complexo Ferroviá-
rio Barão de Mauá está na mira
de grupos empresariais para fa-
zer de lá um grande balcão de
negócios.

Até quando vamos ver tudo
isso acontecendo, nosso acer-
vo cultural e técnico indo em-
bora pelo ralo e nossas autori-
dades que se dizem da Cultura
impassíveis a tudo isso e cúm-
plices de toda essa anarquia?

Ferroviários: vamos nos
unir e partir juntos para mais
esta luta!

E
tes sobre trilhos através do desen-
volvimento e/ou apoio a atividades
culturais sobre o assunto em toda
a sociedade�. E é isso que nossa
entidade vem buscando há vári-
os anos.

A criação de um grande mu-
seu ferroviário em âmbito nacio-
nal, que possa reunir a história
de todas as nossas ferrovias, vem
sendo a meta que nossa entida-
de busca alcançar, ao longo dos
últimos anos.

Em dezembro do ano 2000 foi
entregue aos órgãos competentes
do governo Fernando Henrique a
proposta de criação do Centro
Cultural Barão de Mauá, sediado
na Estação Barão de Mauá, da
antiga Estrada de Ferro
Leopoldina, na cidade do Rio de
Janeiro, que abrigaria um museu
ferroviário, em âmbito nacional.
Nele estaria depositado todo o
acervo histórico e técnico de nos-
sas ferrovias que se encontrava
espalhado, se deteriorando e sen-
do saqueado, ao longo desse país.
Juntamente a esta proposta foi
entregue o estatuto da Fundação
da Memória Ferroviária Nacio-
nal, que seria criada para admi-
nistrar o Centro Cultural.

Essa Fundação teria a parti-
cipação do Governo Federal, atra-
vés dos ministérios e órgãos liga-
dos ao transportes e à cultura;
da Iniciativa Privada, através das
concessionárias, clientes e em-
presas fabricantes e fornecedoras
de equipamentos ferroviários; e
de Entidades de Classe e de Pre-
servação. No entanto, por estar
em final de governo, o assunto
não foi considerado.

Entretanto, os dirigentes que
ao longo desses anos estiveram à
frente de nossa Entidade não dei-
xaram essa idéia sucumbir e, a

Associado
Toda vez que prestar
qualquer serviço nas
áreas de engenharia,
arquitetura ou
agronomia e, portanto,
preencher a ART –
Anotação de
Responsabi l idade
Técnica, não deixe de
indicar a AENFER, cujo
número é 11. Desta
forma você contribuirá
com nossa Associação.

Atenção,
vem aí,

Um dia na
Aenfer 2011

Aguarde!

Palestra Técnica
Museu Nacional
Ferroviário

Palestrante: Museóloga
Maria Clara Medeiros
dos Santos Neves

11 de agosto de 2011
Hora: 10 horas

Local: Auditório da Aenfer
Av. Pres. Vargas, 1733/6º andar
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Palestra Técnica

Palestra sobre Linhas de Carga no Brasil

Existem pessoas que
não têm sucesso simples-
mente porque não dão
valor àquilo que já têm.
Vivem pensando no que
não tem e muitas vezes
esse sentimento é carre-
gado de uma das maiores
armadilhas para o suces-
so: a inveja.

São pessoas que não
valorizam sua saúde, a
casa em que moram, os

filhos que tem, a esposa ou o marido com quem se
casaram, o emprego que possuem, o país em que
vivem, etc.  Nada é realmente bom.  Bom é sempre
o que os outros possuem.  Sentem-se infelizes.

Algumas pessoas reclamam de coisas absolu-
tamente normais da vida.  Outro dia uma delas re-

clamou que seu patrão era muito exigente.  Outra disse
que sua casa sempre estava precisando de reparos.  Teve
quem dissesse que o trânsito estava muito difícil e que se
cansava de dirigir da casa para o trabalho todos os dias.
Outra ainda falou que estava com dores nos joelhos por-
que estava muito gorda e assim por diante.  Pergunto: isso
não são coisas normais da vida?  Será que essas pessoas
pensaram: ainda bem que tenho um emprego e um chefe
exigente, graças a DEUS tenho uma casa para morar, ain-
da bem que tenho um carro para ir trabalhar, estou gorda
porque tenho fartura de alimento.

Sei  que alguns dirão que sou um alienado porque não
tenho problemas, isso não é verdade.  A verdade é que
temos que aprender a dar valor ao que temos: a saúde, a
família, os filhos etc.  A dar valor ao pouco que temos.
Quanto mais dermos valor, mais seremos motivados a cui-
dar desses verdadeiros presentes, pois nem todos têm o
que temos e sempre haverá pessoas em situações muito
mais difíceis do que a nossa, em qualquer sentido.

Conheço empresas que não valorizam os clientes que
possuem, reclamando deles o tempo todo.  Da mesma for-
ma agem com seus fornecedores e representantes.  Não
conseguem ter gratidão pelo que já possuem e não bus-

cam com serenidade melhorar os aspectos positivos da-
quilo que possuem e daqueles com quem convivem.

Assim, em vez de reclamar de tudo, faça um bom exa-
me de consciência e veja quantas coisas boas você tem.
Aproveite e veja o quanto os outros não têm.  Não olhe
somente para quem tem mais.  Olhe para quem tem menos
e agradeça, valorize, preze e cuide de tudo o que você tem
e de todos com quem convive.

Pensando nisso, não vamos deixar que a nossa Associ-
ação se esvazie por gostarmos deste ou daquele, não pode-
mos esquecer que acima de tudo, ainda bem, a AENFER
sempre será maior que todos nós.

Por isso, conclamamos a todos os ferroviários ativos e
inativos, bem como a todas as pessoas que se identificam
com a ferrovia, a participarem mais ativamente da nossa
AENFER, objetivando seu fortalecimento.  Essa atitude pro-
porcionará um maior desenvolvimento das atividades técni-
cas, políticas, sociais e informativas, visando sempre a
melhoria de todos.

Vamos todos abraçar esta causa, venham para AENFER.

João Carnevale
    Diretor Financeiro

A AENFER promoveu em 14 de julho mais uma
palestra técnica, tendo como tema “Expansão da
Linhas de Carga no Brasil”, proferida pelos con-
selheiros da Associação e engenheiros da Valec
Hélio Suevo Rodriguez e José Antonio Duba.

Os engenheiros fizeram um histórico das linhas
de carga no Brasil, desde a Estrada de Ferro
Mauá, em 1854 até a situação atual.

Apresentaram ainda um quadro com as exten-
sões e densidades da malha brasileira, compara-
da a outros países que também possuem gran-
des áreas territoriais, em que o Brasil está numa
posição desconfortável.

O engº Hélio discorreu sobre todos os proje-
tos ferroviários de carga em andamento no Brasil,
apresentando estudo elaborado pelo governo Fe-
deral, com previsão de expansão dos atuais

28.000 km de linhas para 35.000 km até 2015 e
para 52.000 km até 2030.

 Os colegas finalizaram sua palestra falando
do planejamento do governo em relação às ferro-
vias, abordando 3 aspectos:
- a expansão da malha;
- o aumento da capacidade da malha atual;
- os estudos de ferrovias para a integração modal e
- a implantação dos Trens de Alta Velocidade, que
atenderiam não só ao eixo Rio-São Paulo, mas
também Campinas-Triângulo Mineiro, Campinas-
Belo Horizonte e São Paulo-Curitiba.

Ao final da apresentação o presidente Luiz
Lourenço e o diretor Técnico Rommes entrega-
ram aos palestrantes certificados de participação,
agradecendo a presença de ambos e do público
presente.

VAMOS VALORIZAR O
QUE TEMOS

Palestrante Engº Hélio Suêvo
Engº Duba, Diretor Rommes, Engº Hélio e  o
presidente da Aenfer Luiz Lourenço Participantes atentos a palestra

O presidente da Aenfer Luiz Lourenço
acompanhando a palestra
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nosso site

Novo site no ar
Já está no ar o novo site da AENFER. Conheça-o.

Está mais bonito, mais fácil de ler, mais dinâmico, acom-
panhando a tendência da internet. Não deixe de visitá-lo
periodicamente. Faça seu comentário, diga o que achou
do site.

Os DESTAQUES aparecem inicialmente em ima-
gens em movimento, que representam um evento pro-
movido pela AENFER ou do qual ela tenha participado.
Clique na imagem e veja a descrição do evento.

Ao lado temos uma ENQUETE que é variável e pro-
cura obter a opinião de nossos associados e visitantes
sobre um tema atual. Faça a sua escolha e vote. O re-
sultado geral pode ser visto de imediato.

Outros DESTAQUES sobressaem logo a seguir.
Clicando sobre o título você terá acesso ao conteúdo da
matéria. Note que destaques de edições anteriores es-
tão disponíveis clicando em Ler todos os destaques.

Logo abaixo temos um conjunto de notícias referen-
tes à ferrovia, às causas ferroviárias ou aos transportes
de modo geral. Clicando no título você terá acesso ao
conteúdo da notícia. Notícias anteriores estão relacio-
nadas e disponíveis em Ler todas as notícias.

Na guia superior QUEM SOMOS, SERVIÇOS, JOR-
NAL AENFER, EVENTOS, LINKS, CONTATOS e BLOG
encontramos outras informações. Em SERVIÇOS o as-
sociado tem acesso e informações sobre seguros, pe-
cúlios, convênios, planos de saúde e planos
odontológicos. Na coluna JORNAL AENFER você pode
ler os jornais já distribuídos em forma impressa via cor-
reio. Clique sobre o número que lhe interessa e aí você
terá todo o conteúdo daquela edição. Em LINKS ÚTEIS
você tem acesso direto à consulta de seu contracheque
do INSS, à página do DETRAN-RJ e à Receita Federal
(onde pode consultar situação de restituição do imposto
de renda, se for o caso), e outros sites. Já a opção LINKS
FERROVIÁRIOS dá acesso direto às páginas de nos-
sas ferrovias nacionais, sistemas de metrôs, preserva-
ção ferroviária, órgãos da Administração Federal e ain-
da às principais ferrovias internacionais. Faça uma via-
gem através dessas ferrovias e conheça seus serviços,
abrangência e até mesmo museus disponíveis via
internet. Em CONTATO mande uma mensagem para nós
– seja um questionamento, uma crítica, ou elogio ou
pedido de informação. Estaremos prontos a ouvi-lo.

Em BLOG nossos leitores podem conhecer opini-
ões que não são de responsabilidade da AENFER, pois
podem até mesmo diferir de sua linha de pensamento
ou ação. Ao final de cada texto você tem a possibilidade
de emitir um comentário pessoal sobre o que ali está

escrito, concordando ou não, ou mesmo acrescentando
dados novos à questão levantada. Não serão admitidas
opiniões ofensivas ou injuriosas a quem quer que seja (a
AENFER se reserva o direito de não publicá-las nesses
casos). Participe do nosso Blog, é muito importante.

Estatísticas não são o forte em nosso país. No
entanto já são bem conhecidas suas funções auxiliares
na avaliação da realidade e no planejamento de qualquer
atividade. Uma vez que a realidade é dinâmica, assim
como tudo na natureza, é preciso estar atento ao que se
passa e a aplicação de medidas concretas permite ao
homem um certo controle sobre ela. Pesquisadores
também não podem descartar os dados estatísticos em
seus estudos para poder melhor efetuar suas análises e
até mesmo tirar suas conclusões.

Nossas cidades e nossa população têm passado
por transformações rápidas e de alta intensidade. As
ações de nossos governantes, por seu lado, já não

acompanham essa dinâmica, seja pela complexidade da
organização política e social, seja pela inércia que
acompanham suas estruturas burocráticas. Assim é possível
entender a desvalorização da estatística no nosso cotidiano.

Nada nos impede, porém de lamentar essa lacuna.
Diariamente em nossa cidade milhões de pessoas
dependem do transporte para seus deslocamentos, não
importa o motivo: trabalho, escola, atividades domésticas,
lazer. Poderíamos perguntar: quantos passageiros/dia se
deslocam por ônibus, trens, metrô, barcas, avião? Quantas
viagens? Quantos km percorridos? Qual custo? E
principalmente: quais as demandas nessas áreas não
satisfeitas?

O próprio governo do Estado do Rio de Janeiro admitiu
não saber a demanda para a extensão da linha 4 do metrô do
Rio. E mesmo assim deu início à obra (O Globo, 30/7/2010).

Se formos pesquisar algumas estatísticas de
transportes nos meios disponíveis na internet (IBGE, DNIT,
Secretarias de Transportes, Metrô, Supervia, Fetranspor,
concessionárias) ficaremos completamente desiludidos.
Ou não existem ou são inexpressivas.

Até quando esta situação perdurará?

Luiz Fernando Aguiar
Conselheiro da Aenfer

Pesquisar. Este campo é muito interessante pois
nele você pode recuperar qualquer tipo de informação
já publicada em nosso site. Digite uma ou mais pala-
vras-chave, clique em Pesquisar e receba de volta
sua(s) resposta(s). Experimente!

AS ESTATÍSTICAS E O TRANSPORTE
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A Diretoria da Agência Nacional de Transportes
Terrestres -ANTT, no uso de suas atribuições,
fundamentada no Voto DG -029/11, de 6 de julho
de 2011, no que consta do Processo
nº50500.044911/2011-47; e

CONSIDERANDO o dever contratual das
Concessionárias,para exploração e desenvol-
vimento do serviço público de
transporteferroviário de cargas, de zelar pelos
bens vinculados à concessão,conforme normas
técnicas específicas, mantendo-os em perfei-
tas condiçõesde funcionamento e conservação,
até a sua transferência à concedente ou à nova
concessionária, delibera

Art. 1º Estabelecer condições e fixar prazos para
regularizar a situação de trechos e ramais ferro-
viários subutilizados ou sem tráfego de cargas.

Art. 2º No prazo de 60 (sessenta) dias, conta-
dos da publicação desta Deliberação, deverão
ser apresentados, pela Concessionária, à
ANTT, os respectivos cronogramas físicos para
execução de obras de recuperação dos trechos
e ramais ferroviários indicados a seguir, de for-
ma a adequá-los para o transporte de cargas,
no mínimo nas mesmas condições previstas
quando da celebração dos respectivos Contra-
tos de Concessão e de Arrendamento.

I - Trecho: Pradópolis - Barretos; Extensão: 131
km; Concessionária: ALL Malha Paulista;

II - Trecho: Bauru - Tupã; Extensão: 172 km; Con-
cessionária: ALL Malha Paulista;

III - Trecho: Tupã - Adamantina; Extensão: 72 km;
Concessionária: ALL Malha Paulista;

IV - Trecho: Adamantina - Panorama; Extensão:
155 km; Concessionária: ALL Malha Paulista;

V - Ramal de Piracicaba; Extensão: 45 km; Con-
cessionária: ALL Malha Paulista;

VI - Trecho: Maringá - Cianorte; Extensão: 92 km;
Concessionária: ALL Malha Sul;

VII - Trecho: Santo Ângelo - Cerro Largo - São
Luiz Gonzaga; Extensão: 106 km;

Concessionária: ALL Malha Sul;

VIII - Trecho: Santiago - Dilermando Aguiar; Exten-
são: 142 km; Concessionária:  ALL Malha Sul;

IX - Trecho: Entroncamento - Livramento; Exten-
são: 156 km; Concessionária: ALL Malha Sul;

X - Trecho: Presidente Epitácio - Presidente Pru-
dente; Extensão: 104 km; Concessionária: ALL
Malha Sul;

XI - Trecho: Morretes - Antonina; Extensão: 16 km;
Concessionária: ALL Malha Sul;

XII - Trecho: Cabo - Propriá; Extensão: 549 km;
Concessionária: Transnordestina Logística;

XIII - Trecho: Ribeirão Preto - Passagem; Exten-
são: 63 km; Concessionária: Ferrovia Centro-Atlân-
tica;

XIV - Trecho: São Francisco - Propriá; Extensão:
431 km; Concessionária: Ferrovia Centro-Atlânti-
ca;

XV - Trecho: Paripe - Mapele; Extensão: 8 km; Con-
cessionária: Ferrovia Centro-Atlântica;

XVI - Ramal de Ladário; Extensão: 5 km; Conces-
sionária: ALL Malha Oeste;

XVII - Trecho: Santiago - São Borja; Extensão: 160
km; Concessionária: ALL Malha Sul;

XVIII - Trecho: Varginha - Evangelista de Souza;
Extensão: 21 km; Concessionária: ALL Malha
Paulista;

XIX - Trecho: Indubrasil - Ponta Porã; Extensão:
304 km; Concessionária: ALL Malha Oeste;

XX - Trecho: Barão de Camargos - Lafaiete Ban-
deira; Extensão: 334 km;
Concessionária: Ferrovia Centro-Atlântica;

XXI - Trecho: Cavaru - Ambaí; Extensão: 143 km;
Concessionária: Ferrovia Centro-Atlântica;

XXII - Trecho: Salgueiro - Jorge Lins; Extensão:
595 km; Concessionária: Transnordestina Logística;

XXIII - Trecho: Paula Cavalcante - Macau; Ex-
tensão: 479 km; Concessionária: Transnordestina
Logística;

XXIV - Trecho: Ambaí - Santo Bento; Extensão:
18 km; Concessionária: Ferrovia Centro-Atlânti-
ca;

XXV - Trecho: Marques dos Reis - Jaguariaíva;
Extensão: 210 km; Concessionária: ALL Malha
Sul;

XXVI - Trecho: Passo Fundo - Cruz Alta; Exten-
são: 194 km; Concessionária: ALL Malha Sul;

XXVII - Trecho: Mafra - Porto União; Extensão:
242 km; Concessionária: ALL Malha Sul;

XXVIII - Trecho: Porto União - Passo Fundo; Ex-
tensão: 173 km; Concessionária: ALL Malha Sul;

XXIX - Trecho: São Luiz Gonzaga - Santiago;
Extensão: 115 km; Concessionária: ALL Malha
Sul;

XXX - Ramal de Cachoeira do Sul; Extensão: 6
km; Concessionária: ALL Malha Sul;

XXXI - Trecho: Biagipólis - Itaú; Extensão: 165
km; Concessionária: Ferrovia Centro- Atlântica;

XXXII - Trecho: General Carneiro - Miguel
Burnier; Extensão: 84 km; Concessionária:
Ferrovia Centro-Atlântica;

XXXIII - Trecho: Barretos - Colômbia; Extensão:
54 km; Concessionária: ALL Malha Paulista.

Parágrafo único. Para o trecho ferroviário indi-
cado no inciso I, o cronograma físico
das obras de recuperação deverá prever a
capacitação da via permanente para o
transporte de 32,5 t/eixo.

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data
de sua publicação.

BERNARDO FIGUEIREDO
Diretor-Geral

AGÊNCIA NACIONAL
DE TRANSPORTES TERRESTRES

DELIBERAÇÃO No- 124, DE 6 DE JULHO DE 2011
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primeira página

ABANDONO E DEGRADAÇÃO DO
COMPLEXO BARÃO DE MAUÁ

A Estação Barão de Mauá, inaugurada no dia 26 de
novembro de 1926, já viveu seus momentos de glória. En-
quanto a chefia da antiga Estrada de Ferro Leopoldina lá
estava sediada, era um prédio organizado e muito bem
cuidado. Após a transferência de sua administração para a
cidade Campos, assumiu aquele Complexo Ferroviário a
Superintendência de Trens Urbanos do Rio de Janeiro –
STU/RJ. Iniciou-se aí um processo lento de abandono. Ele
foi decorrente de lá não ser mais a sede de uma organiza-
ção e sim, ser locatário de órgãos de apoio.

Com a passagem da administração dos trens suburba-
nos do Grande Rio para o Estado do Rio de Janeiro, com a
criação da FLUMITRENS, em dezembro de 1994 e, poste-
riormente, em novembro de 1998 com sua
desestadualização e entrega de todo esse patrimônio
operacional para a Supervia, esse processo de abandono
se acelerou.

Com a saída da Supervia de Barão de Mauá, no ano
de 2001, por não ser mais um terminal operacional, o pré-
dio foi esvaziado. Entretanto, no ano de 2003, com a ne-
cessidade da administração da Central Logística, sucesso-

ra da FLUMITRENS, deixar o Prédio de D. Pedro II, que
passou a ser ocupado pela Secretaria Estadual de Segu-
rança, o Prédio de Barão de Mauá ganhou uma sobrevida
com sua chegada.

Com essas ocupações temporárias, no prédio não era
alocado recurso financeiro para realização de investimen-
tos em sua recuperação. E mais uma vez ele foi esvaziado.
A administração da Central transferiu-se, no Governo Sér-
gio Cabral, para as dependências da Rio Trilhos, em
Copacabana, e seu destino foi o abandono definitivo.

Hoje ele é ocupado no 4º andar pelo Serviço Social
das Estradas de Ferro – SESEF e pela Central, com um
pequeno contingente administrativo, no segundo andar e
seu Centro de Documentação, em parte do anexo. Lá ain-
da está sediado um pequeno grupo da Polícia Ferroviária
Federal que toma conta desse patrimônio.

Sua fachada suja e pichada, com invasão por todo o
seu pátio – Escola Nacional de Circo, galpões da Secreta-
ria Estadual de Defesa Civil e de uma empreiteira e depósi-
to de carros rebocados – é o retrato de um patrimônio his-
tórico abandonado e degradado.

QUEM É O VERDADEIRO DONO DO
COMPLEXO BARÃO DE MAUÁ

O governo federal, em 22 de fevereiro de 1984, criou a
Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU que tinha
como objetivo coordenar, administrar e operar a malha su-
burbana das grandes cidades do país. No Rio de Janeiro
foi criada a Superintendência de Trens Urbanos do Rio de
Janeiro – STU/RJ para operar o sistema ferroviário do Gran-
de Rio.

Em decorrência desse fato, na cidade do Rio de Janei-
ro, o patrimônio imobiliário da Rede Ferroviária Federal S.A.
- RFFSA, de interesse operacional, foi transferido para a
nova empresa. No caso do Complexo Ferroviário de Barão
de Mauá, ele ficou dividido, em partes iguais, com a RFFSA.

Entretanto, o tempo passou, a malha suburbana do
Grande Rio foi estadualizada, mas escrituralmente, nunca
foi desmembrada em cartório.

A RFFSA, nunca se manifestou sobre a área de Barão
de Mauá e o Estado, nos últimos anos, tem tomado todas
as decisões a respeito daquele patrimônio. O Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – como
sucessor da RFFSA, após sua extinção, no que diz respei-
to ao patrimônio cultural ferroviário, segue o mesmo cami-
nho de sua antecessora. Não interfere nas barbaridades
que lá vem acontecendo.

A área foi invadida por agentes externos à ferrovia, que

Abandono e degradação do
Complexo Barão de Mauá

Carros que foram rebocados pela prefeitura lotam o pátio do Complexo Barão de Mauá
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são bancados pela Secretaria Estadual de Transportes.
Essa mesma Secretaria aluga a gare da estação para

diversas atividades que vão desde gravações de filmes
comerciais até apresentações “artísticas” de qualidade
questionável, que denigrem a imagem da ferrovia, segmento
da história de nosso país que foi tão importante para o seu
desenvolvimento na primeira metade do século passado.
Em uma festa “rave”, chegou a ocorrer a morte de um par-
ticipante.

Hoje, a nova administração da Supervia pleiteia nova-
mente o direito de ocupar o Complexo, com vista à possí-
vel saída do Trem de Alta Velocidade daquele terminal e
com isso explorá-lo comercialmente.

TOMBAMENTO DO PRÉDIO
BARÃO DE MAUÁ

“A Estação Central da Leopoldina é uma construção
de grande porte, inaugurada em 6 de novembro de 1926. O
edifício é um projeto do arquiteto inglês Robert Prentice,
atuante no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século
XX. A leitura da fachada principal é um tanto prejudicada
pela falta da ala esquerda que lhe devia conferir simetria e
completude. O aspecto externo é inspirado na arquitetura
palladiana inglesa. O espaço interior do grande salão é
dominado por uma abóbada de fina estrutura metálica. Além
do interesse arquitetônico, o tombamento se justifica tam-
bém por sua importância histórica e por seu significado ur-
bano. O nome de Estação Barão de Mauá é uma justa ho-
menagem ao pioneiro do transporte ferroviário no Brasil.
Fica na borda de um corredor de tráfego entre a Linha Ver-
melha, a Avenida Brasil, o Centro e a Praça da Bandeira,
junto do Teleporto e dos bairros de São Cristóvão, Praça
Mauá e Saúde.”

Texto retirado do processo de tombamento
realizado pelo INEPAC

Tombamento provisório: 08/121987
Tombamento definitivo: 18/02/1991

O MUSEU FERROVIÁRIO NACIONAL
A ferrovia brasileira nasceu no estado do Rio de Janei-

ro, na Praia de Mauá, município de Magé, em 30 de abril
de 1854 e a cidade do Rio de Janeiro foi sede da terceira
ferrovia: a Estrada de Ferro D. Pedro II, inaugurada em 29
de março de 1858, que após a Proclamação da República,

em 1889, passou a ser denominada de Estrada de Ferro
Central do Brasil. Ela foi a mais importante ferrovia do país.

Nada mais justo que o Museu Ferroviário Nacional seja
instalado aqui no Rio de Janeiro. Ele ocuparia o prédio da
Estação Barão de Mauá, sua gare, plataformas e pátio,
estendendo até a antiga Oficina de Alfredo Maia e Estação
Francisco Sá, tombada pela Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro, através do Decreto “N” n.° 14741 de 22 de abril
de 1996. Ele reuniria acervo histórico de todas as nossas
ferrovias, contando sua história através de fotos, peças e
materiais rodantes. O acervo que hoje se encontra deposi-
tado no Museu do Engenho de Dentro seria transferido para
Barão de Mauá.

O Centro Cultural Barão de Mauá teria uma concep-
ção moderna de espaço cultural. Além das áreas destina-
das às exposições, permanente e temporárias, contaria com
cafeteria, loja de “souvenir” e livraria, espaço multimídia e
clube de ferreomodelismo. Contaria também com um Cen-
tro de Documentação Ferroviária, aberto ao público em
geral, onde seria instalada a atual Biblioteca da RFFSA,
que se encontra fechada e possui um dos maiores acervos
bibliográficos ferroviários do país. A ela poderiam se reunir
as Bibliotecas da CBTU e Central Logística, além dos acer-
vos particulares, como exemplo o da própria AENFER.
Muitos ferroviários têm em sua casa acervos bibliográficos
particulares valiosos e, quando vem a falecer, a família não
sabendo o que fazer e desconhecendo o seu valor, os en-
tregam a sebos ou jogam no lixo. Assim, esse Centro pas-
saria a receber esta documentação, enriquecendo seu acer-
vo. Ele receberia também todo o acervo das antigas áreas
técnicas da RFFSA, como material rodante, engenharia ci-
vil, elétrica, de telecomunicação, e segurança industrial.

Ele possuiria também um Banco de Memória, onde a
história ferroviária estaria registrada através da História Oral,
em som e imagens. Seria criado um Museu Virtual de for-
ma a proporcionar ao público a visualização de todos os
espaços, tanto a partir do próprio Museu, como de qual-
quer parte do mundo

No seu pátio, que é constituído por uma grande área,
seriam instalados galpões, colocar-se-ia todo tipo de mate-
rial rodante e componentes das diversas ferrovias do país,
bem como um parque temático e um trenzinho, tracionado
por locomotiva a vapor – bitola 0,60m. Do lado direito do
atual prédio seria construído um anexo, onde haveria ins-
talações para salas de cinema, teatro e auditório, para lo-
cação e uso do próprio museu, quando se fizesse neces-
sário. Seu pátio por ser extenso poderia abrigar, também,
um empreendimento comercial vertical, com a instalação
de um shopping e salas comerciais. É importante que este

tipo de empreendimento não seja esquecido, pois ele daria
sustentação financeira ao empreendimento.

Este empreendimento cultural poderia receber anual-
mente cerca de 400.000 pessoas, composta de moradores
locais e de outras partes do município do Rio de Janeiro,
incluindo estudantes e pesquisadores, além de turistas de
outras partes do Brasil e de outros países.

Esta previsão baseia-se em dados levantados em ins-
tituições de semelhante porte. O Museu Aeroespacial, ape-
sar de difícil acesso, tem uma visitação média anual de 60
mil pessoas, o Museu Histórico Nacional, no ano de 2009,
teve 140 mil visitantes e o Museu Nacional, 440 mil.

O MUSEU, A ESCOLA E A
UNIVERSIDADE

O que de mais importante aconteceu no atual Museu
do Trem do Rio de Janeiro, localizado no Engenho de Den-
tro, foi a parceria com a CBTU / STU-RJ, com o desenvol-
vimento do “Projeto Usuários do Futuro”. Esse projeto con-
sistia em passar aos estudantes da rede pública – escolas
estaduais e municipais – a necessidade de preservar, de
uma maneira geral, o patrimônio ferroviário, bem como a
segurança dos passageiros nos trens. Uma equipe da Co-
municação Social da STU/RJ visitava as escolas, onde eram
realizadas palestras aos alunos, mostrando o risco de via-
jar como pingente nos trens e a necessidade de preservar
os trens e estações. Após essa visita, era agendada uma
ida ao Museu dos alunos em trem suburbano, cedido pela
STU/RJ, onde estavam presentes policiais ferroviários, que
os acompanhavam até o destino. A convivência com o po-
licial era para mostrar que ele era uma pessoa amiga e
estava nas dependências ferroviárias para ajudá-los e
protegê-los. No Museu, após a visita orientada, o grupo
assistia a um teatro de fantoche, onde o tema da peça
enfocava a preservação das dependências e dos equipa-
mentos. Recebiam também um livro educativo, editado na
gráfica da RFFSA, como lembrança. Os alunos das esco-
las particulares quando visitavam o Museu, também rece-
biam a mesma orientação, através do teatro de fantoche e
dos livretos.

O sucesso dessa visita ao Museu pode ser avaliado
através da estatística de visitação. No período de 1984 a
1995, dos 164.000 visitantes, 91.000 (cerca de 55,5%) eram
de visitas orientadas. Tranquilamente, este projeto pode ter
continuidade em Barão de Mauá, adaptado e melhorado.

Por quê não atingir outros níveis de estudantes? Alu-
nos de escolas profissionais e universitários voltados para
as áreas técnicas.

Um professor da cadeira de termodinâmica da antiga
Universidade do Estado da Guanabara, que era engenhei-
ro da RFFSA, em sua primeira aula, disse que um curso de
engenharia mecânica poderia ser montado em cima de uma
locomotiva diesel elétrica. Através desse equipamento “ex-
plodido”, exposto no museu, poderiam ser dadas aulas prá-
ticas para alunos dos cursos voltados para as engenharias,
mecânica e elétrica.

Palestras montadas através de vídeos, mostrando a
construção de ferrovias, serviriam de aulas práticas para
alunos de cursos de engenharia civil. O mesmo poderia ser
feito para os alunos dos cursos voltados para sistemas de
sinalização, eletrificação e telecomunicações. A implanta-
ção desses sistemas, bem como seu desenvolvimento na
ferrovia, tem muito a ser mostrado.

No pátio externo de Barão de Mauá poderia ser monta-
da uma Escola Técnica Profissionalizante – esta não é a
meta dos atuais governos federal e estadual – nos moldes
da antiga Escola Silva Freire. Em anexo a essa Escola se-
ria montada uma oficina de reparação e manutenção do
material rodante, local esse onde seria recuperado o acer-
vo do museu, bem como dos trens que operariam no pátio
do Museu – bitola 0,60m – e do Trem do Imperador, que
ligaria Barão de Mauá à Estação São Cristóvão.

Os alunos aprendizes também trabalhariam na manu-
tenção predial do Centro Cultural.

 Galpão anexo da Escola Nacional de Circo
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No Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de
Concessão para a Exploração dos Serviços
Públicos de Transporte Ferroviário de Pas-
sageiros, assinado em 29 de novembro de
2010 entre o Estado do Rio de Janeiro e a
Supervia – Concessionária de Transporte
Ferroviário S/A, com a interveniência da
AGETRANSP – Agência Reguladora de
Transportes Públicos Concedidos, essa ocu-
pação é autorizada pelo Estado com o aval
daquela Agência.

Contra esse abuso de poder do Estado
a Associação Mútua Auxiliadora dos Empre-
gados da Estrada de Ferro Leopoldina de-
nuncia esse fato ao Ministério Público Fe-
deral, em carta encaminhada ao Procura-
dor Regional da República – 2ª Região, Dr.
Luís Cláudio Pereira Leivas, que já se ma-
nifestou a respeito do fato.

Supervia X Barão de Mauá

Placa colocada na passagem de nível da rua Ceará
pela Concessionária Supervia
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dia a dia

O Diretor Executivo do SESEF – Serviço Social
das Estradas de Ferro, Jorge Moura, membro da Aca-
demia Ferroviária de Letras, foi o palestrante do even-
to “Expresso das Letras”, realizado no dia 11 de ju-
lho, no Auditório da AENFER.

Deputado Federal por dois mandatos, iniciou sua
exposição enfocando suas iniciativas em prol da ca-
tegoria, na Câmara Federal, consolidadas em três
publicações: Ferroviários: um Exemplo de Injustiça
Social (1976), Compromisso Democrático (1978) e
Cartilha da Constituinte, com prefácio do Deputado
Ulysses Guimarães, em 1988.

A seguir, Jorge Moura falou sobre ações e even-
tos promovidos durante sua gestão como Diretor de
Pessoal da RFFSA  e em seus três mandatos como
Diretor Executivo do SESEF, o atual a partir de 12 de
novembro de 2008.

Exibindo fotografias e recortes de publicações,
destacou acontecimentos em seu período como Di-
retor da RFFSA, como: declaração do Presidente
José Sarney, ao tomar posse: “O compromisso de
Tancredo Neves é o nosso compromisso”;
complementação da aposentadoria para anistiados;
reajuste de abono dos ferroviários; revitalização da
Creche da AG.

Especificamente focando seus três mandatos à
frente do SESEF, relembrou a criação do PLANSFER
– Plano de Saúde dos Ferroviários, em 1989; exten-
são do Plano aos aposentados e pensionistas, em
2001; implantação dos CEPROs – Centros de Pro-
moção da Saúde, em diversos centros ferroviários;
celebração de convênios etc. Falou, também, sobre
a luta empreendida a partir de novembro de 2008,

para o saneamento econômico e financeiro do
PLANSFER e para evitar sua liquidação extrajudicial
pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar. Jorge Moura destacou a solidariedade e a partici-
pação da FNTF – Federação Nacional dos Trabalha-
dores Ferroviários, da FNITST – Federação Nacio-
nal Independente dos Trabalhadores sobre Trilhos e
das entidades que congregam aposentados e pensi-
onistas, lideradas pela Associação Mútua Auxiliadora
dos Empregados da E. F. Leopoldina.

Para concluir sua exposição, registrou as Audi-
ências Públicas realizadas no mês de junho, na Câ-
mara dos Deputados e no Senado Federal, culmi-
nando com a audiência com o Vice-Presidente da
República, Michel Temer.

Durante toda a sua palestra, Jorge Moura refe-
riu-se a vários companheiros  presentes, que o acom-
panharam durante toda a sua jornada ferroviária,
como Osiris Stenghel Guimarães, Américo Maia, Aury
Sampaio, Hélio Regato, Renê Schoppa, Raimundo
Neves de Araújo e Wallace de Souza Vieira.

Como fazer uma obra sustentável
Além da construção civil ser uma das atividades

que mais causam impacto no meio ambiente - cerca
de 35% dos materiais extraídos da natureza anualmente
são utilizados - ainda há a questão da energia usada
para abastecer tanto residências quanto comércio.

Por essas e outras razões que cada vez mais pro-
fissionais de arquitetura e engenharia vêm se aperfei-
çoando no que diz respeito a construções sustentá-
veis. E para colaborar com a redução do impacto
ambiental, há alguns preceitos a serem analisados que
irão garantir um planeta mais saudável no futuro, como:

Verifique o projeto: atualmente, há os projetos
inteligentes, que são aqueles que aproveitam as ca-
racterísticas naturais do terreno e priorizam ideias
sustentáveis: iluminação solar natural, etc.

Use materiais ecológicos: esse é um recurso
cada vez mais barato e eficiente. Plástico e concre-
to reciclados, além de madeira de reflorestamento
são alguns exemplos que podem ser utilizados na

fique por dentro
sua obra.

Priorize eficiência energética: além, é claro,
de optar pela energia solar, antes de comprar, pen-
se: “para que gastar mais se hoje há diversas op-
ções de lâmpadas e equipamentos eletrônicos mais
econômicos?”. O preço a curto prazo pode ser um
pouco mais alto, mas a economia a médio e longo
prazo compensa.

Aproveite a água adequadamente: a água das
chuvas é ainda o melhor recurso para se garantir
sustentabilidade em casa. Aproveite para os servi-
ços domésticos, e escolha modelos de torneiras mais
modernos (que pinguem e desperdicem menos).

Reduza a poluição: o uso de ferramentas e es-
truturas inteligentes como andaimes de metal
reutilizáveis em vez de madeira comum e o
reaproveitamento de sobras de construção são pe-
quenas atitudes que geram um grande resultado
para o planeta.

Fonte: reformafacil.com.br

Medalha do Mérito
CONFEA/CREA

A AENFER recebeu correspondência do
CONFEA – Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia encaminhando cópia da
Decisão nº PL-0791/2011 da Sessão Plenária nº
1380 daquela Entidade, que homologou a indi-
cação da ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS
FERROVIÁRIOS - AENFER para ser homena-
geada com a Medalha do Mérito do Sistema
Confea/Crea de 2011.

A cerimônia de premiação ocorrerá em
Florianópolis – SC, em 27 de setembro de 2011,
na abertura da 68ª Semana Oficial da Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia – SOEAA, que se
realizará de 27 a 30 de setembro de 2011.

Eleições na AENFER
Os associados efetivos e especiais da

AENFER devem ficar atentos ao prazo de vota-
ção para as eleições deste ano, para renovação
de 1/3 dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, além
da escolha do representante suplente da Asso-
ciação junto ao CREA-RJ.

A Assembleia Geral Ordinária está marcada
para o dia 15/08/2011, sendo que os votos envi-
ados pelos Correios deverão chegar ao proto-
colo da AENFER até as 17h do dia 15/08/2011.

A apuração será em 16/08/2011 e a posse
dos eleitos em 22/09/2011.

Também nessa data  acontecerão dois even-
tos importantes: a inclusão, na galeria dos ex-
presidentes, do retrato da presidente Clarice
Maria de Aquino Soraggi e a entrega da Conde-
coração Engº Paulo de Frontin.

Reunião na REFER
O presidente Luiz Lourenço de Oliveira
participou, a convite do  presidente da REFER,
de reunião naquela Fundação em 07/07/2011,
que teve como tema a dívida das patrocinadoras
RFFSA e CBTU, ocasião em que foram
colocados diversos esclarecimentos relativos ao
assunto. Também foi discutido o próximo
processo eleitoral naquela entidade. O
presidente Luiz Lourenço solicitou
esclarecimentos sobre o não preenchimento da
vaga do Conselheiro que faleceu há um  mês,
tendo em vista que a eleição para as vagas de
Conselheiros será no inicio de agosto. O
Presidente da Refer informou que caberia ao
Conselho decidir e que levaria o assunto ao
Presidente do Conselho imediatamente.

EM  DEFESA  DO  FERROVIÁRIO -
Memórias Parlamentares

Acadêmico Jorge Moura
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Dia 23/06 foi comemorado o sesquicentenário de
inauguração da primeira estrada carroçável do Brasil,
a União & Indústria, uma obra sem precedentes que
permitiu que a viagem entre Petrópolis e Juiz de Fora
demorasse somente 12 (doze) horas. Antes, essa odis-
séia consumia uma semana, no mínimo, em estradas
não pavimentadas, uma tortura para os viajantes que
percorriam o Caminho Novo da Regular Estrada Real,
a Calçada do Proença, e outras trilhas antigas. Não
seria exagero dizer que naquele tempo levava-se dois
dias inteiros para ir do Rio a Juiz de Fora, coisa hoje se
faz em menos de três horas pela BR-040 em dias nor-
mais, é claro, apesar desses dias normais estarem fi-
cando cada vez mais raros...

A redução do tempo de percurso começou bem
antes, mais precisamente  em 1854, com a  inaugura-
ção da Estrada de Ferro de Petrópolis da Imperial Cia.
de Navegação a Vapor, do Barão de Mauá, tornando-
se a primeira ferrovia do Brasil. O genial  Mauá soube
se valer da combinação do vapor com as mobilidades
existentes adicionando o trem ao sistema permitindo,
com isso, que a perna Rio-Petrópolis da viagem até
Juiz de Fora consumisse apenas três horas e meia, ao
invés de um dia inteiro. Esse trem consistia de uma
locomotiva a vapor - a Baroneza - que tracionava até

três carros de passageiros (120 pessoas) a velocidade
assombrosa de 36 km/h.

A viagem Rio-Petrópolis começava com a traves-
sia da Baia de Guanabara por barco a vapor (do Ba-
rão); mais trinta minutos de trem do porto de Guia de
Pacobaiba (Magé) para chegar até a Raiz da Serra da
Estrela, e mais umas duas horas de subida pela
belíssima Serra da Estrela. Contudo, ainda levariam 29
anos para que a subida fosse reduzida em somente 30
minutos com a inauguração da primeira linha de trem à
cremalheira do Brasil, em 1883, ligando a Raiz ao Alto
da Serra de Petrópolis, num trecho de 6,1 quilômetros. A
Grão-Pará era o prolongamento natural - filha legitima
- da E. F Mauá que, infelizmente, foi desativada em
1964.

Resumindo, no final do século XIX, a viagem Rio-
Petrópolis já podia ser feita seguramente em duas ho-
ras: uma hora de barco e mais uma de trem. Então,
caso fosse necessário, era bastante factível fazer o
percurso Rio-Juiz de Fora em um dia, apesar de ser
muito cansativo. Em nenhum outro local do Brasil era
possível percorrer-se mais de 200 km em um dia, gra-
ças a U&I, o trem e a barca a vapor.

Contudo, hoje, apesar de tombada pelo IPHAN, a
E. F. Mauá (como é amplamente conhecida) encontra-

se totalmente abandonada e longe, muito longe de re-
ceber igual (e justíssima) homenagem como a que está
recebendo a União & Indústria.  Esperamos um dia
mudar essa história com a reativação da Grã-Pará, que
devido à visão míope dos condutores da Nação, à
época, sobreviveu somente 81 anos, ao passo que a
U&I, apesar de mal cuidada, ainda presta bons servi-
ços, e assim o fará por muitos e muitos anos.

Isso tudo são provas insofismáveis da visão que o
nosso Imperador Pedro II tinha em relação aos trans-
portes, qualidade esta que hoje se encontra relegada
a segundo plano, ao menos na visão da maioria dos
administradores públicos que se mostram  incapazes
de solucionar os velhos e conhecidos problemas de
mobilidade, que se agravam a cada dia, fazendo com
que uma simples viagem Rio-Petrópolis consuma o
mesmo tempo de viagem de 150 anos atrás, apesar
de toda tecnologia embarcada nos automóveis de hoje
(ABS, GPS, computador de bordo, etc.). Viajamos no
trecho Rio-Petrópolis numa velocidade média bastan-
te inferior a da locomotiva Baroneza; ou seja, menos
de 30 km/k. Oremos, pois.

Antonio Pastori, presidente da Associação
Fluminense de Preservação Ferroviária (AFPF)

opinião

 A osteoporose é a diminuição da massa óssea.
O osso é um tecido vivo que se renova com mais
intensidade nas primeiras décadas da vida, sendo
que, a partir dos 30 anos, o quadro se inverte e a
absorção de osso passa a ser maior que a forma-
ção. As mulheres chegam a perder 50% de toda a
sua massa óssea, enquanto os homens perdem
cerca de 25%. A falta de atividade física ou a pouca
ingestão de cálcio na infância e na adolescência
aumentam a fragilidade do osso e o risco de de-
senvolver a doença.

Um dos grandes problemas da osteoporose é
que ela, por si só, não apresenta sintomas. A maior
parte das pessoas descobre que tem a doença por
causa das dores provocadas pelas fraturas, princi-
palmente no fêmur, no punho e nas vértebras. Elas
se tornam muito mais comuns por causa do enfra-
quecimento dos ossos. O diagnóstico pode ser fei-
to através de exames laboratoriais e da
densitometria óssea.

Descobrir as causas da osteoporose é uma ta-
refa difícil. Nas mulheres, em grande parte das ve-
zes, o déficit de estrogênio que ocorre na meno-
pausa é o principal responsável pelo aparecimento
da doença. Em casos aparentemente sem explica-
ção, pode haver uma predisposição genética, no

saúde

caso da pessoa pertencer à raça branca ou asiática
ou ter parentes próximos com osteoporose. Há ca-
sos, passíveis de reversão, nos quais o desenvolvi-
mento da doença está relacionado com o estilo de
vida, bebida, fumo, alimentação e prática de exercí-
cios físicos.

Algumas providências devem ser tomadas para
prevenção da doença. No caso das mulheres, assim
que chega a menopausa, o ideal é procurar o gine-
cologista para verificar se há necessidade de reposi-
ção hormonal, com estrogênio. Geralmente, a alimen-
tação rica em cálcio, presente no leite e em seus de-
rivados, também é importante. Além disso, uma pro-

Osteoporose: um risco para homens e mulheres
vidência que não se refere especificamente à pre-
venção da osteoporose, mas das fraturas, é evitar,
a partir dos 50 ou 60 anos, ter em casa pisos escor-
regadios ou tapetes soltos.

O tratamento difere de acordo com o tipo de
osteoporose. No caso da pós-menopausa, ele é fei-
to, como já foi citado, com reposição de estrogênio.
Em outros tipos, o tratamento pode ser realizado
com reposição de calcitonina, que é um outro
hormônio, com alendronato de sódio, que é um
estimulador da formação óssea, ou com cálcio.

Quanto à atividade física, ela é importante como
prevenção e como tratamento, principalmente os
exercícios com carga, que são absolutamente es-
senciais para a saúde dos ossos. Durante a ativi-
dade física, com a contração da musculatura, ocor-
re deformação do osso. Quanto maior o estímulo,
maior a deformação. O osso interpreta esta defor-
mação como um estímulo à formação. Os ossos
assim se adaptam à sobrecarga mecânica. A inten-
sidade da carga é mais importante na formação da
massa óssea do que a duração do estímulo.

Fonte:saudeevidaonline.com.br, por: Dr. Álvaro
Chamecki, ortopedistado Hospital Vita Curitiba

Dom Pedro II sabia o que era mobilidade
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Metrô x BRT:
Governo da
Bahia e
prefeitura de
Salvador

Governo da Bahia e prefeitura
de Salvador entraram em rota de
colisão por causa da licitação do
novo sistema de transporte da
capital baiana. Em jogo, obras
estimadas em R$ 3 bilhões, com
recursos do PAC da Mobilidade.

Jaques Wagner, governador,
quer ressuscitar o metrô de Salva-
dor. João Henrique, prefeito, é con-
tra e aposta todas as fichas no Bus
Rapid Transit – projeto idealizado
por Jaime Lerner.

As empreiteiras aguardam, an-
siosas, o edital das obras, que sai
nas próximas semanas.

Fonte: O Estado de S. Paulo, 22/07/2011

Ferrovias têm
novo marco
regulatório

Para tentar estimular investi-
mentos privados em mais de meta-
de da malha ferroviária do País, que
hoje está sucateada ou
subutilizada, o governo publicou
ontem um novo marco regulatório
para o setor. Mas a estratégia da
Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) em forçar a
competitividade nos trilhos, liberan-
do o tráfego nos trechos ociosos
para quem estiver disposto a pas-
sar com um trem, pode levar as
concessionárias a uma corrida à
Justiça.

Passados 15 anos desde as
privatizações das ferrovias, o go-

verno regulamentou as operações de
direito de passagem e tráfego mútuo.
As duas regras permitem o uso da
capacidade ociosa de uma linha fér-
rea por terceiros, desde que tenham
os próprios vagões e trens. Também
garantem que uma concessionária
possa receber ou entregar cargas na
malha de outro consórcio.

O regulamento possibilita ainda
que as concessionárias requerentes
do direito de passagem possam fa-
zer investimentos de expansão quan-
do não houver capacidade ociosa nos
trechos ferroviários em questão. Nes-
ses casos, elas terão direito à reser-
va dessa capacidade adicional. “Uma
das metas é fazer com que as con-
cessionárias usem melhor a capaci-
dade ociosa”, afirmou o diretor-geral
da ANTT, Bernardo Figueiredo.

Na prática, a medida acaba com
o monopólio no uso das ferrovias, fato
que deve gerar contestações das
empresas que operam as linhas.

Fonte: O Estado de S. Paulo, 21/07/2011

TCU aponta R$
420 mi de
prejuízo em
ferrovias

Em meio à crise no comando do
Ministério dos Transportes, o Tribu-
nal de Contas da União (TCU) identi-
ficou indícios de prejuízo de R$ 420
milhões aos cofres públicos na Valec,
estatal que comanda obras em ferro-
vias. O TCU determinou a suspensão
da compra de materiais como dor-
mentes para trechos da Norte-Sul e
Oeste-Leste.

As duas obras integram o PAC
(Programa de Aceleração do Cresci-
mento). A medida cautelar foi apro-
vada por unanimidade no tribunal
depois que a equipe técnica apontou
a existência de est imativa de
sobrepreço de 44,71% na compra
antecipada de materiais que deverão

ser usados apenas na parte final da
construção das duas ferrovias.

A suspensão foi definida dez dias
depois da saída do ex-presidente da
Valec José Francisco das Neves, na
primeira leva de demissões após as
denúncias de irregularidades no Mi-
nistério dos Transportes.

O despacho do TCU, a que o Es-
tado teve acesso, foi levado ao ple-
nário pelo ministro Marcos
Bemquerer em caráter de urgência.
Não estava na pauta. “Precisamos de
uma decisão rápida diante da possi-
bilidade de prejuízo”, disse ontem o
ministro, que não apontou vínculos
entre a decisão do tribunal e a crise
no Ministério dos Transportes e os
políticos envolvidos. A área é uma
das recordistas em irregularidades
nas análises do tribunal.

A suspensão das compras atin-
gem 12 processos , a maior parte
deles relat ivos à Ferrovia de
Integração Oeste-Leste, chamada de
Fiol. A ferrovia está na fase inicial das
obras e irá ligar Ilhéus, na Bahia, ao
município de Figueirópol is,  em
Tocantins. O PAC prevê a conclusão
das obras de pouco mais de 1,5 mil
quilômetros de trilhos até o final do
mandato da presidente Di lma
Rousseff, ao custo de R$ 7,4 bilhões.

A estimativa de sobrepreço de
44,71% e prejuízo potencial de R$
420 milhões para os cofres públicos
levou em conta apenas os preços das
dormentes de concreto.

Fonte: O Estado de S.Paulo, 22/07/2011

Omissão na
fiscalização de
ferrovias

O Ministério Público Federal
(MPF) em Bauru, no interior de São
Paulo, vai recorrer de uma sentença
judicial que isenta de responsabilida-
de prefeituras, Governo Federal e a
Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) pela segurança das
passagens de nível em cidades

paulistas. Em nota, o procurador da
República Pedro Antônio de Olivei-
ra Machado disse que a União e a
ANTT são omissos no dever de fis-
calizar o cumprimento dos contra-
tos de concessão.

Porto Gente vem mostrando os
diversos acidentes com vagões da
concessionária América Latina
Logística (ALL). Apenas em Bauru,
em dezembro de 2010, houve um
descarrilamento envolvendo 11 va-
gões. Já em janeiro deste ano, novo
descarrilamento de vagões provo-
cou vazamento de combustíveis,
com quatro feridos e contaminação
de um córrego na região. Em feve-
reiro, uma composição ferroviária e
um automóvel se chocaram e, em
março, registrou-se um novo
descarrilamento de vagões.

Com tantas ocorrências e quei-
xas, o MPF procurou a Justiça. E a
ação que rolava teve um desfecho
inesperado após a ALL se compro-
meter a fazer uma série de
melhorias nas passagens de nível.
Segundo o procurador Pedro Ma-
chado, Governo e ANTT precisam
acompanhar de perto as obrigações
assumidas.

“Sobre a manutenção dos equi-
pamentos de sinalização a serem
instalados nas passagens de nível,
as concessionárias não assumiram
qualquer obrigação efetiva, limitan-
do-se ao compromisso de manter
contato com os municípios, para que
eles assumam a obrigação de ma-
nutenção de tais equipamentos. É um
desrespeito e uma
irresponsabilidade permitir que sejam
oferecidos serviços sem observância
de manutenção adequada a propici-
ar condições mínimas de segurança
da via férrea.”

Para ele, a assinatura de Ter-
mos de Ajustes de Conduta (TAC)
permite às empresas ganhar tem-
po. “E assim elas continuam a não
cumprir as obrigações assumidas
nos contratos de concessão, já a
ANTT se esquiva de compelir as
prestadoras de serviço de transpor-
te ferroviário a cumprir rigorosa-
mente suas obrigações. Os servi-
ços de transporte ferroviário devem
ser prestados com qualidade, efi-
ciência e segurança.”

Fonte: Porto Gente, 21/07/2011

pela imprensa
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eventos

Com a festa dos aniversariantes do Mês de julho dia
14 a Aenfer comemorou, também, o Dia do Amigo.

Dentre outras homenagens, foi montado um painel
com fotos de nossos associados que compareceram a
vários eventos, com frases alusivas a amizade, o que pro-
vocou grande emoção nas pessoas presentes.

Comemoraram conosco os aniversariantes:  Alcília,
Armando Meton, Fernando Costa, Fernando Garcia,
Filomena, Isabel, Lucy e Reinaldo.

A Aenfer ofereceu um presente a todos os aniversari-
antes e vários associados foram contemplados com brin-
des sorteados.

A Associação tem a satisfação de receber um núme-
ro cada vez maior de associados e amigos para a come-
moração mensal da festa dos aniversariantes do mês.

Almoço em Juiz de Fora
Realizou-se em 21 de julho mais um almoço come-

morativo aos aniversariantes dos meses de abril, maio,
junho e julho, promovido pela AENFER, e desta vez em
parceria com a AEEFL. Na ocasião reuniram-se na chur-
rascaria Potência do Sul os colegas de Minas Gerais e
Rio de Janeiro. Estavam presentes os presidentes da
AENCO-BH, engº Valdson Costa, da AEEFL engº Manoel
Geraldo Costa, da AENFER, engº Luiz Lourenço de Oli-
veira, bem como os diretores da AENFER Celso Paulo,
João Carnevale e Telma Regina e os associados Agosti-
nho Coelho e Zileia Braga, que junto aos demais cole-
gas, confraternizaram em um clima de harmonia e muita
alegria, principalmente demonstrando prazer pela união
dos ferroviários e o amor a sua história. Compareceu tam-
bém o nosso colega ministro Hélio Regato, da FNTF e o
seu assessor Álvaro. Após o delicioso almoço, regado a
muita emoção, histórias ferroviárias, familiares e conquis-
tas, deu-se a palavra ao presidente da AENFER, Luiz Lou-
renço que como anfitrião do evento, agradeceu a presen-
ça maciça da classe, destacou ainda a importância da união
dos ferroviários e lembrou as vitórias e o futuro da catego-
ria; em seguida fez uso da palavra o presidente da AEEFL,
Manoel Geraldo, que como co-participante na elaboração
do evento, destacando a sua preocupação com o futuro
dos ferroviários face aos recentes posicionamentos de
Brasília. O terceiro a usar a palavra foi o colega presidente
da AENCO, Valdson Costa, que agradeceu o convite e tam-
bém deu bastante ênfase à necessidade de reflexão sobre
os nossos destinos e que só com aproximação e união a

AENFER celebra festa dos aniversariantes de julho
e comemora o Dia do Amigo

nível nacional, poderemos encaminhar a família ferroviária
no caminho das conquistas e em defesa da classe. Coube
ao Ministro Hélio Regato o encerramento e como os demais,
agradeceu o convite e a honraria com que a classe dos en-
genheiros o tem tratado e em seguida discorreu sobre as
dificuldades e barreiras que tem encontrado na defesa dos
ferroviários. Na hora de cantar os parabéns aos aniversari-
antes - Antonio Leopoldo, Luiz Antonio Fazza, Manoel Mar-
cos Monachesi, Marcos da Rocha Pita, Paulo José e Sebas-
tião Braz de Oliveira, houve a distribuição de presentes e,
como sempre, o belo bolo AENFER, tudo muito bem condu-
zido pela nossa diretora Telma, em um clima de muito amor,
alegria e saudade, com a certeza que aquelas horas sempre
serão lembradas e devem ser repetidas, pois o ferroviário
merece ser feliz, pelo muito que realizou tornando grande a
ferrovia e o nosso BRASIL.

Um dia para ser lembrado e sempre se repetir

Associado Jorge Bernardo e famíliaIsabel, Filomena, Fernando Garcia, Lucy, Armando Meton,
Fernando Costa, Reinaldo e Alcília

Delfina, Lucy, Edna, Maria José e Zileia Associados Renè Schoppa, Malvina Barbosa e Armando Meton Engos. João Setti, Fernando Costa,  Hélio Suêvo e Arthur Ulisses

Celso Paulo, Paulo Oliveira, Luiz Lourenço, Hélio Regato,
Jair José da Silva, Valdson Costa e Manoel Geraldo.

Manoel Geraldo, Ivan Nascimento , Waldemar Ribeiro e
outros colegas

Os aniversariantes Sebastião Oliveira, Marcos Pita, Luiz
Antonio Fazza, Marcos Monachesi, Paulo Bastos e Antonio
Leopoldo Tristão recebem a homenagem dos colegas


