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Governo Federal pretende 
mudar modelo atual de 
concessões ferroviárias
Estarão as empresas preparadas?

Com a inauguração da ferrovia Norte-Sul agora em maio o país vislumbra entrar numa 
nova era das concessões de trechos ferroviários à iniciativa privada, adotando um novo 
modelo, no qual aumentarão o número de operadores, espera-se maior tráfego de 
mercadorias e maior participação do modal no transporte de cargas. Mas junto com ele 
apresentam-se vários e novos desafi os. Conheça-os a partir da matéria das páginas 6 e 7.

Comemoração dos
160 anos de Ferrovia no 
Brasil - Pág. 11

Como o patrimônio da extinta 
RFFSA está sendo cuidado 
pelo IPHAN-RJ - Pág.9

Futebol e Ferrovia
Você sabia que o futebol, verdadeira 
paixão nacional, foi difundido no Brasil 
por um ferroviário? - Pág. 5

Festa de 100 anos da 
Estação Ferroviária de 
Vassouras
Uma Maria Fumaça foi a principal atração 
da comemoração do centenário - Pág. 4

Salário mínimo 
profissional é discutido 
na Aenfer - Pág. 12

Associação Comercial 
do Rio de Janeiro - ACRJ  
recebe o presidente da 
Abifer - Pág. 11

Teleférico do Morro da 
Providência
Prefeitura diz que não há previsão para 
inauguração - Pág. 10
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ASSOCIADO
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áreas de engenharia, arquitetura 

ou agronomia e, portanto, 
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cujo número é 11.
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nossa Associação.
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nosso site

Você sabia que a AENFER
também já está no Facebook?

Curta nossa página.
www.facebook.com/Aenfer

VI Brasil nos trilhos terá programação 
especial em 2014

Maior evento das ferrovias de carga 
e de passageiros do País será realizado 
nos dias 20 e 21 de agosto e trará os 
candidatos à Presidência da República 

para debater sobre infraestrutura.

Local: Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada
Endereço: SHTN Trecho 1 Conj. 1B C
Contato: imprensa@antf.org.br 
www.antf.org.br 

Resultado de nossa enquete de maio:
Por que você decidiu ser ferroviário?
Oportunidade de emprego
na época:  36%
Paixão pela ferrovia: 21%
Família de origem ferroviária: 18%
Pela estabilidade de emprego: 12,5%
Todas as respostas: 12,5%

Deste resultado, vemos que não há uma 
razão única nos tempos atuais para a 
Ferrovia como opção de emprego. Isto é bom 
porque enriquece os quadros profi ssionais 

ferroviários. Várias são as formações, 
várias são as competências. Assim ganha 
a ferrovia. (Muito embora várias foram as 
acusações de empreguismo nas empresas 
estatais ferroviárias no passado, que, como 
se vê, são improcedentes).

FIQUE SABENDO
O jornal AENFER não é a única opção para 
manter-se informado sobre a ferrovia, nossa 
Associação e nossos interesses. Atualize-se 
periodicamente através do nosso site: www.
aenfer.com.br

Dentre os assuntos de maior interesse em nosso país no momento 
está o da mobilidade, seja de pessoas, seja de mercadorias. A Copa 
do Mundo realizada no Brasil ajudou a colocar na pauta de prioridades 
investimentos em mobilidade, principalmente urbana, uma vez que o 
evento se concentra em grandes capitais. Além disso o PAC, mesmo 
que com difi culdades, vem conduzindo projetos de investimento e 
expansão de  nossas malhas ferroviárias. 
Nesta edição damos destaque a um novo segmento da Ferrovia 
Norte-Sul.
Outro tema de relevância e constante preocupação é a conservação do 
patrimônio ferroviário oriundo da RFFSA e transferido para o IPHAN. Seu 
representante no Rio de Janeiro fez exposição dos trabalhos da entidade 
sobre o acervo recebido, não escondendo as difi culdades para cumprir 
a missão delegada. Disse mais: que é necessária a participação de 
ferroviários nesta empreitada. Mas nem tudo está perdido: foi inaugurado 
o Memorial do Trem na antiga estação de Vassouras, por ocasião de 
seu centenário. 
Nesta edição inauguramos nova seção na qual ferroviários podem expor 
e compartilhar suas experiências de mobilidade dentro e fora do Brasil, 
podendo o trem estar ou não presente. Na página 4 faça de sua leitura 
uma viagem. E para começar vá até o Chile, nosso vizinho.
Em tempos de Copa do Mundo é bom relembrar os vínculos dos 
ferroviários com o futebol desde antigos tempos, seja em competições 
entre funcionários, seja na criação de clubes e times que tiveram uma 
trajetória notável na história do nosso futebol. Além do apito do trem, 
temos tradição no apito do gol!

Tenha uma boa leitura e até a próxima edição!

fi que por dentro
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A Câmara de Comércio Brasil-Chile da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro 
realizou no dia 28 de maio uma cerimônia 
de posse dos novos membros titulares 
daquela casa, aprovados em reuniões 
de Diretoria.

Compuseram a mesa o desembargador 
Walter Felipe D’Agostino, o cônsul Geral 
do Chile Samuel Ossa, o presidente da 
Câmara Brasil-Chile Lício Araújo, o vice-
presidente do Conselho Superior da ACRJ 
ministro Rubens Bayma Denys e o professor 
Fernando Abelha.

Na ocasião, o presidente da Câmara 
Brasil-Chile Lício Araújo informou que foi 
criada pela Câmara Bilateral de Comércio 
Exterior Brasil-Chile da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) uma 
cartilha para os chilenos que irão visitar o 
Brasil durante a Copa do Mundo, contendo 
as principais informações, como pontos 
turísticos, postos de atendimento ao turista, 
pontos de socorro entre outros.

Em seguida, o mestre de cerimônia 
ator José Santa Cruz apresentou os 
novos membros t i tulares e mostrou 
o perfi l  de cada um. Foram eles: o 
presidente e o diretor da Aenfer Luiz 
Euler e Celso Paulo, respectivamente, 
Alberto Nogueira; Arthur Eduardo Horta; 
Geise Ferrari; Hélio Regato, João Baptista 
Miranda Silva; Marcelo Anache, Philippe 
Gusmão; Virgínio Vieira Oliveira e Walter 
D’Agostinho. O ex-presidente da Aenfer 
e membro da Câmara Luiz Lourenço de 
Oliveira compareceu ao evento. 

Em nome dos empossados, o empresário 
Philippe Gusmão manifestou sua alegria de 
fazer parte dos associados e disse que é 

uma honra e uma missão complexa, pela 
importância da Câmara e pela crescente 
parceria entre os dois países.

Aenfer na Câmara Brasil-Chile
Presidente e diretor da Aenfer são empossados como novos membros

 
E  q u a n d o 
m e n o s  s e 
esperava a 
Copa chegou. 
Chegou e já 
es tá  quase 
indo embora.

N o s s o s  " c r a q u e s " ,  e m  q u e m 
depositávamos tantas esperanças há 7 
anos, não conseguiram entrar em campo.

O bonde de Santa Teresa, entregue 
ao departamento médico desde agosto 
de 2011, infelizmente não conseguiu 
se recuperar (ou não foram capazes 
de recuperá-lo) e segue seu calvário, 
com previsão de alta para o segundo 
semestre (deste ano, espero).

Outro "craque" - o VLT, embora 
vá  a tuar  numa fa ixa  do  g ramado 
bem l im i tada,  só  no meio-campo, 
impossibilitado de atacar por opção tática 
do(s) técnico(s) e não por deficiência 
sua, nem vai entrar em campo, ficando 
para, quem sabe, os Jogos Olímpicos 
de 2016. Em seu lugar foi escalado o 
BRT Transcarioca, um veterano dos 
gramados, que caminha célere para o 
banco de reservas em várias cidades 
em que ainda atua, mas que aqui no 
Rio é titular. E ainda por cima vai jogar 
sem estar no auge, já que só algumas 
estações funcionarão durante a Copa.

E o "supercraque" Metrô, que nem 
entrou nos planos da Comissão Técnica 

para a Copa da Mobilidade, mesmo 
com o prazo de 7 anos para colocá-lo 
em forma? Ele seria, e ainda é, nossa 
única opção para tornar o Rio uma 
cidade viável para o deslocamento de 
torcedores e cariocas entre diversas 
regiões da cidade.

Como disse o nosso amigo e 
conselheiro Luiz Fernando Aguiar, será 
que só a brazuca vai ter mobilidade 
durante o Mundial?

Mas outubro está quase aí e cabe 
a nós escalarmos o time certo para o 
Brasil ser vencedor, sempre.
 

Fernando J. A. de Albuquerque
Diretor de Comunicação

A Copa da Mobilidade

Diretor Celso Paulo com o ex-presidente da 

Presidente e ex-presidente da Aenfer Luiz Euler 

Luiz Euler com o ator e mestre de cerimônia 
José Santa Cruz

Da esquerda p/ direita: Walter F. D'Agostino, 
Samuel Ossa, Lício Araújo, Rubens Bayma e 

Fernando Abelha

Diretoria da Anfer na platéia

Aenfer Luiz Lourenço

e Luiz Lourenço, respectivamente
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Eu fui, eu curti – associado Osvaldo Barbosa

Um passeio ferroviário pelo Chile

Durante o fi nal de semana do dia 30 de 
maio a primeiro de junho, o município de 
Vassouras recebeu inúmeros visitantes. Eles 
foram conferir o evento de comemoração 
dos 100 anos da Estação Ferroviária 
daquela cidade.
Para celebrar o centenário, foi inaugurado 
o Memorial do Trem e o Centro de 
Atendimento ao Turista (CAT). Uma Maria 
Fumaça emprestada pelo Hotel Fazenda 
Ribeirão foi a grande atração.
De acordo com a coordenadora de turismo 
de Vassouras, Vivian May, o evento recebeu 
cerca de 3.000 pessoas, entre moradores e 
turistas que puderam conhecer um pouco 
mais da história da região. Na ocasião foram 
expostas peças dos trens, calculadoras, 
carimbos e equipamentos usados pelos 
ferroviários, além de fotografi as antigas.
Para representar a Aenfer, o diretor Cultural 
e de Preservação Ferroviária Helio Suêvo 
esteve na abertura de comemoração do 
centenário da Estação. 
A Secretária de Turismo e Desenvolvimento 

Econômico de Vassouras, Fernanda Cunha 
disse que o memorial resgata parte da 
história de Vassouras e do Centro-Sul 
fl uminense. Ela frisou que o evento foi o 
primeiro passo para a criação do Trem 
Turístico de Vassouras e que poderá 
percorrer distritos onde ainda existem 
antigas estações.
A estação ferroviária foi inaugurada em 
1914 e até 1970 funcionou como parada 
de moradores e turistas que vinham do 
Rio de Janeiro de trem, principal meio de 

Estação ferroviária de Vassouras completa 100 anos
Inaugurada em 1914, operou até 1970 como uma das principais estações ferroviárias na ligação Centro Sul e a capital

transporte entre o Centro Sul e a capital 
durante anos. Após o fechamento, a 
estação foi comprada pela fundação 
educacional Severino Sombra que doou 
o espaço para o memorial e o centro de 
visitantes.
Tombado pelo Iphan, em 1958, o conjunto 
histórico urbanístico e paisagístico de 
Vassouras é fruto do apogeu econômico 
que originou a riqueza dos fazendeiros 
de café, barões e viscondes.

O Chi le  tem um vasto  pat r imônio 
ferroviário construído a partir do século 
XIX.   Geograficamente sua forma é 
única: é um dos países mais compridos 
do mundo, com 4.300 quilômetros de 
longitude, mas simultaneamente um dos 
mais estreitos, com uma largura média 
aproximada de 180 quilômetros.

No Norte do país existem regiões 
onde nunca se têm registrado chuvas, 
como em partes do Deserto de Atacama 
e outras onde chuvas esporádicas caem 
no inverno. O ar extremamente seco tem 
sido um dos fatores de preservação do 
material ferroviário desativado e exposto 
ao longo de décadas a intempéries.

Considerando-se ponto de partida a 
Cidade de Calama, um traçado de 4 direções 
em cruz proporciona um roteiro de turismo e 
observação de ferrovias que tem despertado 
o interesse de ferroviários e amantes da 
ferrovia de todas as partes do mundo.

Na cidade de Tocopilla, boa parte 
do trajeto é percorrido por rodovia. 
Serpenteando entre elevações áridas do 
deserto pode-se andar lado a lado com 
trens e observar boa parte do traçado 

da Ferrocarril de Tocopilla, uma ferrovia 
eletrificada desde 1927 entre o porto 
de Tocopilla e Barriles, em operação há 
mais de 80 anos. No trecho Barriles-
Maria Helena 43 locomotivas a vapor 
foram substituídas por locomotivas diesel 
elétricas a partir de 1958.

A cidade de Humberstone contava com 
trecho ferroviário e ofi cina de locomotivas 
próprias, onde algumas locomotivas e 
carros de passageiros permanecem no 
local aberto para visitação pública.

No sentido longitudinal do Chile, 
partindo-se ao Sul chega-se a antiga 
Estação e Ofi cina de Baquedano ou Museu 
de Casa de Máquinas de Baquedano, 
que constitui um conjunto de material 
ferroviário de valor único, não somente 
devido ao fato de convergirem no local 
os antigos traçados da Ferrocarriles 
del Estado (EFE) de norte a sul (hoje 
FERRONOR), mas também, por ser 
o setor de cruzamento com as linhas 
da Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia 
(FCAB) de oeste a leste. Este setor 
até 1910 era conhecido pelo nome de 
Baquedano. Em Baquedano desenvolveu-

se um conjunto de prédios e instalações 
de manutenção imponentes por sua beleza 
de construção, ofi cina de locomotivas a 
vapor, residência de empregados, grandes 
pátios de manobra e acoplamento de 
vagões de carga e carros de passageiros, 
entre outras dependências. A estação de 
Baquedano foi declarada Monumento 
Histórico Nacional do Chile por Decreto 
Supremo em 1983.

Antiga locomotiva de Humberstone

Equipamentos ferroviários

Estação ferroviária de Vassouras

Veja a galeria de fotos em nosso site
www.aenfer.com.br

Você que viajou para fora do Rio de Janeiro ou mesmo do Brasil e vivenciou o trânsito, 
relate para nós sua experiência para ser publicada neste espaço
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Em tempos de Copa do Mundo, onde 
o brasileiro respira futebol, a Aenfer 
pesquisou para saber até onde vai a paixão 
por este esporte entre os ferroviários. 
Para surpresa, e o que talvez não seja 
de conhecimento geral, é que a pessoa 
que apresentou o futebol aos brasileiros 
foi um ferroviário da São Paulo Railway, 
uma empresa inglesa que controlava a 
primeira estrada de ferro de São Paulo. 
O funcionário era Charles Miller, depois 
considerado o pai do futebol no Brasil.

Ainda criança, Charles Miller foi 
estudar na Inglaterra e lá conheceu e 
aprendeu a jogar futebol. Ao retornar ao 
Brasil, já adulto, começou a trabalhar na 
São Paulo Railway, posteriormente Estrada 
de Ferro Santos-Jundiaí (EFSJ). Trouxe 
na bagagem duas bolas usadas, um par 
de chuteiras, um livro com as regras do 
futebol, uma bomba de encher bolas, 
uniformes usados, e mostrou a novidade 
aos seus colegas. Assim nasceu o futebol 
brasileiro, em 1894.

O primeiro pontapé 
Em 1895 foi  real izada em São 

Paulo, a primeira partida de futebol do 
país, disputada entre os funcionários da 
Companhia Ferrovíaria de São Paulo (São 
Paulo Railway Company) e da Companhia 
de Gás de São Paulo (Gas Company of São 

Futebol – paixão nacional tem tudo a ver com a ferrovia

Paulo). O time de Charles Miller venceu 
por 4 a 2. 

Apesar de ser considerada a primeira 
partida ofi cial do Brasil, a primeira equipe 
oficial profissional foi criada em 1900 
pelo Sport Club Rio Grande. No mesmo 
ano surgiu a Associação Atlética Ponte 
Preta, a primeira equipe do Estado de São 
Paulo. Aos poucos novos clubes foram 
aparecendo e com o desenvolvimento da 
malha ferroviária o futebol se difundiu para 
o interior e por todo o país.

O Brasil  tem cerca de 35 clubes 
ferroviários. Veja alguns times:

Nacional Atlético Clube - o Ferrinho, 
como é chamado pelos seus torcedores, 
era a São Paulo Railway (SPR). O time 
mudou em 1946, quando a concessão 
da ferrovia foi nacionalizada. Daí o clube 
também teve que mudar de nome já que 
a SPR não existia mais.  Sem esquecer 
suas raízes, o mascote do Nacional é 
um maquinista, uma homenagem dos 
fundadores do clube aos trabalhadores da 
São Paulo Railway Company.

Associação Ferroviária de Esportes 
(AFE) - mais conhecida apenas como 
Ferroviária, é um clube da cidade de 
Araraquara, São Paulo. É um t ime 
tradicional do estado e razoavelmente 
representativo no Brasil. Formado por um 

grupo de engenheiros e demais servidores 
da Estrada de Ferro Araraquara (EFA), 
em 1996 deixou a elite do Paulistão. O 
clube tornou-se empresa, denominada 
Ferroviária S.A. em 2004. 

Serrano Atlético Clube - O Clube 
União Lyra Serrano foi fundado em 1903 
para abrigar atividades culturais voltadas 
aos trabalhadores da ferrovia de Santo 
André, mais precisamente da Vila de 
Paranapiacaba, o clube criou o Serrano 
Atlético Clube que jogou divisões  inferiores 
do Paulista, a ponto de enfrentar os 
tradicionais Jabaquara, Portuguesa Santista 
e Nacional. Isso até 1935, quando o clube 
deixou o futebol profi ssional e passou a se 
dedicar a apenas partidas amadoras.

Ferrov iár io  At lé t ico Clube -   é 
um clube de futebol  da c idade de 
Fortaleza, Ceará. Fundado por operários 
ferroviários em 1933, o time é símbolo 
da democratização do futebol nacional e 
precursor do profissionalismo no futebol 
cearense. O Ferrão, como é conhecido, 
é um dos três grandes clubes do estado. 
O Ferroviário já participou por 6 vezes da 
Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 
a última delas em 1984, quando terminou 
em 33º. Seu melhor resultado foi o 27º 
lugar em 1981.

Fonte de pesquisa:
Internet e Revista Ferroviária

Ferroviário foi o precursor do futebol no Brasil

No dia 30 de abril o Brasil comemorou 
160 anos de ferrovia.  Com o objetivo de 
propor uma reflexão sobre esse meio de 
transporte essencial ao desenvolvimento 
nacional, a Federação Nacional dos 
Engenheiros (FNE) promoveu no dia 25 
de abril o debate “Sistema ferroviário 
brasileiro – Diagnósticos e propostas”.

Na ocasião,  representantes de 
e n t i d a d e s  f e r r o v i á r i a s  e s t i v e r a m 
presentes, dentre eles os diretores 
da Aenfer Carlo De Luca e Fernando 
Albuquerque. Vários assuntos foram 
abordados, dentre eles, a ferrovia no 
século XXI que teve como palestrante 
o consultor na área de transportes 
do Inst i tu to Nacional  de Pesquisa 
F e r r o v i á r i a  Wel l ing ton  de  Aqu ino 
Sarmento e sobre o Museu Nacional 
Ferroviário, tema abordado pelo ex-
d i re tor  Cul tura l  e  de Preservação 
Ferroviária da Aenfer Rubem Ladeira.

O evento aconteceu no auditório da 
Federação do Comércio (Fecomércio), 

do Rio de Janeiro tendo o governador 
do Rio de Janei ro ,  Lu iz  Fernando 
P e z ã o  p a r t i c i p a d o  d a  m e s a  d e 
abertura.

Ele disse que o governo publicou 
um edital de licitação do projeto para 
a expansão da linha do metrô, em um 
trajeto que ligará a Gávea ao Largo 
da  Ca r i oca .  A lém d i sso ,  p revê  o 
lançamento de mais três editais para 
a criação de conexões metroviárias 
do Jardim Oceânico ao Recreio, da 
estação Uruguai ao Méier, e também a 

atualização da linha Estácio-Carioca.  
A ta rde  fo i  ded icada às  obras  do 
P r o g r a m a  d e  A c e l e r a ç ã o  d o 
Crescimento (PAC), com palestra do 
consultor da FNE, Carlos Monte. O 
evento seguiu com mesa redonda, 
com representação de ministér ios, 
órgãos públ icos e representat ivos 
do setor: Ministério dos Transportes/
Secretar ia de Pol í t ica Nacional  de 
T ranspor tes  (MT/SPNT) ;  Agênc ia 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) ;  Assoc iação Nac iona l  dos 
Transportadores Ferroviários (ANTF); 
Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan); Federação 
das  Indús t r ias  do  Es tado  de  São 
Paulo (Fiesp).  A mesa redonda foi 
coordenada pela d i re tora reg ional 
Sudeste da FNE Clar ice Mar ia  de 
Aqu ino Soragg i ,  ex-pres idente  da 
A E N F E R  e  u m a  d e  s u a s  a t u a i s 
conselheiras.

Fonte: Imprensa FNE

Sistema ferroviário brasileiro – 
diagnóstico e propostas

Representantes de entidades ferroviárias
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Os novos desafi os das concessões ferroviárias
Para incrementar o setor, governo pretende adotar modelo Open Access

OPEN ACCESS
Em nossa edição de agosto de 2012 
tratamos dos planos do Governo Federal 
para as novas concessões ferroviárias. 
Mudando as regras do jogo atual a 
operação ferroviária em novos trechos 
seria dividida por vários operadores 
t r a f e g a n d o  n u m  m e s m o  t r e c h o , 
adotando-se o modelo do Open Access 
(veja a matéria em nosso site na seção 
Jornal AENFER). A ferrovia Norte-Sul 
teve recentemente seu trecho ampliado 
em 855 km (veja box abaixo) e todo ele 
financiado por recursos públicos. Neste 
momento não há ainda composições 
ferroviárias trafegando. Isto só deverá 
ocorrer após o leilão do trecho para a 
iniciativa privada que se encarregará de 
sua manutenção; do licenciamento de 
empresas interessadas em trafegar no 
mesmo e após serem estabelecidas a  
regulamentação para todas estas novas 

iniciativas. Só que a empreitada não é 
das mais fáceis. A seguir listamos os 
principais desafios.

Quem se habilita?
Depois da onda de concessões federais 
do final do ano passado, a capacidade 
das construtoras de assumir novos 
compromissos está próxima do limite. 
“Os investimentos dessa nova etapa 
são pesados e de curto prazo”, disse o 
ministro dos Transportes, César Borges. 
“Isso é um limitador do processo de 
licitação.” Ele acrescentou que para 
as ferrovias, que são negócios mais 
complexos, o número de potenciais 
candidatos não é grande, até porque 
concomitantemente estão ocorrendo 
leilões de concessão para as rodovias. 
As maiores empreiteiras já assumiram 
compromissos caros, como aeroportos 
e rodovias. O Governo, por seu lado, 

Opiniões contra

O ex-presidente da ANTF Rodrigo 
Vilaça disse não acreditar que o governo 
deva fazer novas licitações ferroviárias 
dentro do PIL ainda este ano. Segundo 
ele o modelo ainda precisará passar 
por ajustes para que os investidores 
se sintam atraídos pelos trechos de 
ferrovias que o governo pretende 
conceder para a iniciativa privada. 
"Não acredito em nenhuma concessão 
ferroviária este ano porque ainda existe 
o 'risco Valec' e a necessidade de 
estimular os investidores em projetos 
de longo prazo que exigem aportes 
signifi cativos".

REVISTA EXAME.

Outra crítica diz respeito à falta 
de planejamento intermodal. "Os 
percursos mult imodais não são 
considerados nos projetos de logística 
do governo. Não há conhecimento 
técnico. Os projetistas nem sabem do 
que se trata", diz Paulo Fleury, diretor-
executivo do Instituto de Logística e 
Supply Chain (Ilos). O pessoal tem 
cabeça de engenheiro de ferrovia, 
engenheiro de porto, de estrada", diz.

VALOR ECONÔMICO

pretende cobrar  dos in teressados 
elevados investimentos e prazos curtos 
(evitando, assim, problemas já bem 
conhecidos  nos contratos de concessão 
ferroviária em vigor).

Riscos
Como as empresas interessadas nas 
novas concessões já estão bastante 
endividadas, podem ter difi culdade a novos 
fi nanciamentos. As regras, obrigações e 
direitos, ainda não estão sufi cientemente 
claras. Ninguém entra num negócio para 
perder. Outro fator limitante são os recursos 
materiais e humanos pois com rodovias, 
ferrovias e aeroportos em construção, as 
empresas podem se deparar com falta de 
brita, de engenheiros, de pedreiros. 

Outro fator preocupante é com a 
responsabilidade sobre os acidentes, 
uma vez que vários operadores estarão 
utilizando o mesmo percurso.

 

Em 22/5 a Presidente Dilma Roussef 
acompanhada do Ministro dos Transportes, 
César Borges, inaugurou trecho de 855 km 
da Ferrovia Norte-Sul compreendido entre 
as cidades de Palmas/TO e Anápolis/GO.  
A obra executada pela VALEC demandou 
i n v e s t i m e n t o s 
oriundos do PAC de 
aproximadamente 
R$4,2 bilhões. 

A FNS passa 
a ser a espinha 
dorsal do Sistema 
Ferroviário Nacional, 
p r o p o r c i o n a n d o 
a c e s s o  d e 
produtores a vários 
p o r t o s  ( I t a q u i , 
Santos e Vitória) 
e corredores de 
exportação. Além 
disso, fomentará 
a competitividade 
intramodal, não só entre portos, mas 
também, entre os operadores logísticos 
que realizarão o transporte da carga.A  
operação do segmento ferroviário até o 
município de Gurupi/TO ocorrerá ainda 
no mês de maio e, posteriormente, será 
estendida até o Pátio Multimodal de 
Anápolis. Inicialmente, será transportado 
minério de ferro do pátio de Gurupi com 
destino ao Porto de São Luís/MA. A 
VALEC venderá a capacidade para a 
operadora logística VLI, que, por sua vez, 
mediante o pagamento do frete, fará o 
transporte da carga da Viena Mineração. 
A partir de outubro deste ano, o pátio de 

Anápolis proporcionará o embarque de 
farelo de soja ainda da safra de 2014 
para o porto de Itaqui/MA. Para a safra 
de 2015, a FNS e o pátio de Anápolis 
estarão aptos a transportar para aquele 
porto a integralidade da produção da 

Granol (1.000.000 
t o n e l a d a s ) , 
oferecendo, assim, 
uma opção logística 
competitiva às hoje 
praticáveis.

D e m a i s 
trechos da FNS –A 
VALEC prossegue 
na construção de 
mais 682 km até 
Estrela D’Oeste/
SP, atualmente com 
execução física de 
60% e previsão 
d e  c o n c l u s ã o 
p a r a  2 0 1 5 . 

Paralelamente está na fase final do 
estudo de viabilidade técnica, econômica 
e ambiental de trecho compreendido entre 
Panorama/SP e Rio Grande/RS, que 
interligará com a Ferrovia do Frango, em 
Santa Catarina, e, também, alcançará os 
portos de Paranaguá, no Paraná, e o de 
São Francisco, em Santa Catarina.

Por fi m, o segmento de Açailândia/
MA a Barcarena/PA, que foi incluído no 
PIL – Programa de Investimentos em 
Logística confi rmará a Ferrovia Norte-Sul 
como a ferrovia estruturadora do Sistema 
Ferroviário Nacional.

Fonte: VALEC

INAUGURADOS 855 QUILÔMETROS DA FERROVIA NORTE-SUL
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O jornal AENFER procurou o Engenheiro 
Wilson Tadashi Shimura para opinar sobre 
o atual momento da gestão e concessões 
ferroviárias a cargo do Governo Federal. 

Do seu currículo podemos destacar seu 
trabalho na RFFSA, sobretudo na área de 
transportes, tendo ocupado diversos cargos, 
e sua atuação na área de consultoria em 
inúmeros projetos e estudos ferroviários 
envolvendo operação e regulamentação. 
Tem MBA da FGV em “Regulação, Defesa da 
Concorrência e Concessões” e tem ministrado 
aulas de especialização em ferrovias para 
engenheiros através do IME e CEPEFER.

1. Na sua opinião o leilão de novos trechos 
para concessão está realmente comprometido, 
considerando que grandes empresas já estão 
empenhadas em outras concessões?
O novo modelo de concessão, Open Access, 
estabelece a fi gura do Gestor de Infraestrutura, 
a Concessionária, responsável pela implantação, 
manutenção e operação do trecho (licenciamento 
e controle de trens) e a figura do Operador 
Independente que “compra capacidade” e opera 
seus trens com suas locomotivas, vagões e 
maquinistas.
O Gestor de Infraestrutura vencedor da licitação 
implanta a linha, inclusive com sinalização e 
sistemas, com parte de recursos próprios e parte 
fi nanciada, atualmente previsto em até 70% com 
fi nanciamento do BNDES.
A VALEC, órgão do Ministério dos Transportes 
compra a totalidade da capacidade da ferrovia, 
independente de sua utilização, com valor 
definido pela Tarifa pela Disponibilidade da 
Capacidade Operacional - TDCO, defi nida em 
função do trem-km. A Concessionária recebe 
do Operador Independente a Tarifa de Fruição 
pela utilização da linha pelo proporcional à TKB 
(toneladas-km brutas) 
O Operador Independente compra da VALEC o 
direito de uso da ferrovia, pagando o valor do 
TDCO de seus trens-km previstos.
F e i t a  e s t a  i n t r o d u ç ã o  e x p l i c a n d o 
simplificadamente o modelo, em relação a 
questão levantada de difi culdade das grandes 
empresas, usualmente empreiteiras, de ter 
condições de participar dos novos leilões de 
trechos ferroviários cabe fazer as seguintes 
observações:
a)  os invest imentos em fer rov ias são 
extremamente elevados, com custo acima de 
R$ 5 milhões de reais por km, signifi cando que um 
trecho de cerca de 800 km, por exemplo, exigiria 
gastos no mínimo da ordem de R$ 4 bilhões;
b) os riscos do empreendimento dependem da 
qualidade dos projetos básicos dos trechos em 
licitação;
c) a regulamentação ainda não está consolidada 
e existem pontos que necessitam da defi nição, 
a exemplo de responsabilidade de operação de 
pátios ferroviários com movimentação de carga 
de diversos Operadores Independentes;
d) alguns parâmetros de desempenho defi nidos 
inicialmente pela ANTT são excessivamente 
rigorosos, aumentando o risco do negócio.
Portanto os investimentos são elevados, em que 
pese o fi nanciamento do BNDES, e trata-se de 
um novo tipo de concessão que as empresas não 
tem experiência, o que faz com que elas prefi ram 

os investimentos tradicionais. Há realmente 
a possibilidade de termos poucas empresas 
participando dos leilões.

2. Quais os principais embaraços para 
implantarmos no Brasil o Open Access nas 
ferrovias?
O Open Access funciona muito bem, por exemplo 
na Alemanha, sendo o sistema implantado 
em toda malha ferroviária daquele país. A 
implantação e manutenção da via permanente e o 
controle operacional são realizados pela empresa 
de infraestrutura que pertence ao Governo e os 
trens privados e de outras ferrovias estrangeiras 
é que circulam na malha pagando o direito de 
passagem.
No caso brasileiro o processo de desestatização 
desmembrou as linhas da extinta RFFSA em 
7 (sete) malhas e fez a concessão para sete 
empresas que passaram a ter o direito de explorar 
comercialmente a malha e obrigação de manter 
as linhas, instalações e frota de locomotivas e 
vagões arrendados. Os contratos tem duração 
de 30 anos, sendo assinados no período de 1996 
a 1998, portanto em vigor até pelo menos 2026. 
Além das malhas oriundas da RFFSA existem 
a Estrada de Ferro Vitória a Minas - EFVM e 
Estrada de Ferro Carajás - EFC que são de 
inteira propriedade da Vale, que detém o direito 
de exploração.
Ao analisar os fl uxos de transporte verifi camos 
que parte substancial dos potenciais fluxos 
dos novos trechos demandam um porto como 
destino, a grande maioria inserido nas malhas 
já concedidas. Signifi ca que a carga terá que 
trafegar em mais de um trecho exigindo a 
difícil elaboração de acordos operacionais 
com as atuais concessionárias para viabilizar 
os transportes da origem ao destino. A tarifa 
e o custo total resultante poderá inviabilizar 
o transporte pois o Operador Independente 
ainda terá que investir em frota de locomotivas 
e vagões, instalações e arcar com os custos 
operacionais de seus trens.
Existem trechos nas atuais Concessionárias 
que tem a capacidade esgotada, exigindo 
investimentos para remoção de gargalos e a 
adição de novos fl uxos de transporte, oriundos 
dos novos trechos, só será possível com o 
equacionamento do problema.
Outra questão são os pátios de movimentação de 
cargas de diversos Operadores que provavelmente 
será operado por outra empresa com concessão 
para tal fi m, cobrando pelo serviço.
Operadores que não tem volume para formar 
um trem completo precisará juntar-se à outros 
Operadores, possivelmente no regime de pool 
(uso comum de equipamentos) necessitando a 
criação de entidades para tal fi m, sob pena de 
não viabilizar o transporte.
A questão de regulação requer bastante 
aprimoramento de forma a reduzir as indefi nições 
que existem atualmente.
Ressalta-se que a implantação do sistema Open 
Access fará com que a VALEC se transforme 
numa empresa deficitária, necessitando 
permanentemente recursos do Governo, uma 
vez que pagará a Concessionária valor maior do 
que receberá dos Operadores Independentes.

3. A adoção do Open Access  seria um 
reconhecimento pelo Governo Federal de erros 

nos contratos de concessão atualmente em 
vigor?
O processo de desestatização da RFFSA e a 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce, 
atual Vale, associado a aceitação das fusões 
e mudanças societárias das concessionárias 
permitiram a formação de dois grandes 
conglomerados ferroviários, com características 
de oligopólio, representadas pelas ferrovias 
ligadas direta ou acionariamente à VALE, 
constituídas pela EFVM, EFC, Ferrovia Centro 
Atlântica - FCA, Ferrovia Norte-Sul S.A. e MRS 
Logística e o outro grupo representado pela 
América Latina Logística - ALL que incorporou 
a Ferrovia Sul Atlântica - FSA, a Ferrovia 
Bandeirantes - FERROBAN, a FERROESTE e a 
Ferrovia Norte Brasil - FERRONORTE.
Em razão da inexistência de concorrência 
ferroviária nestas malhas e a tendência de 
ampliação das malhas destas empresas caso 
as novas concessões fossem feitas pelo antigo 
modelo, o Governo viu a necessidade de alterar 
o processo de concessão no sentido de permitir 
o acesso de diversos operadores na malha a 
ser concedida, de forma a evitar o monopólio 
ferroviário, escolhendo o modelo de Open Access 
como alternativa de solução do problema.

4. Este modelo de concessão, adotado nos 
países europeus e também outros países, seria 
adequado para a realidade brasileira? 
Pelos fatos anteriormente enumerados tais como 
regulamentação insipiente, incertezas para 
o Concessionário do novo modelo, fl uxos de 
transporte que têm que utilizar trechos de malhas 
já concedidas, a questão de custo de transporte 
e necessidade de pesados investimento dos 
Operadores Independentes mostram que existem 
muitos obstáculos a serem vencidos para que o 
modelo se torne viável. Na situação atual entendo 
que é ainda uma incógnita.

5. As concessões ferroviárias tem sido 
acompanhadas e auditadas adequadamente 
pelo Governo Federal? Caberia revisão nos 
contratos em vigor?
A desestatização da ferrovia brasileira foi realizada 
sem que inicialmente existisse fiscalização 
governamental efi caz e a agência reguladora do 
setor, a ANTT, só foi criada em 2001, cinco anos 
após a desestatização das primeiras malhas, 
iniciando tardiamente seu papel.
Diversos aspectos na área ferroviária ainda 
necessitam aprimoramento, a exemplo de 
regulamentação, bem como maior fi scalização e 
acompanhamento.
Como exemplo de questões que deveriam 
ser coibidas pela ANTT citam-se o abandono 
das linhas antieconômicas efetuado pelas 
Concessionárias, contrariando os contratos 
de concessão e arrendamento, e também as 
questões societárias que inicialmente exigiam 
que cada sócio das concessionárias das 
malhas oriundas da desestatização da RFFSA 
detivessem no máximo 20% das ações e foi 
permitido que um sócio chegasse a possuir 99% 
das ações de uma das empresas.
Certamente existem questões contratuais 
que necessitam revisão, principalmente se for 
implantado o modelo de Open Acess que exigirá 
que os contratos de concessões se adequem às 
novas necessidades.

ENTREVISTA
NOVAS CONCESSÕES – OPINIÃO DE UM ENGENHEIRO FERROVIÁRIO
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A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), 
única ferrovia do Brasil a oferecer, diariamente, 
transporte de passageiros a longa distância, 
completou 110 anos de operação no dia 
13 de maio. Com trens que partem de Belo 
Horizonte, em Minas Gerais, e Cariacica, no 
Espírito Santo, a EFVM transporta em média 
um milhão de pessoas por ano. No percurso, 
as paisagens naturais dão o toque especial 
à viagem.

A Vitória a Minas é considerada também 
uma das ferrovias mais produtivas do Brasil e 
uma das mais modernas do mundo. 

Cargas
Além de transportar o minério de ferro 
extraído de Minas Gerais rumo aos 
portos da Vale no Espírito Santo e no Rio 
de Janeiro e de garantir o transporte de 
pessoas entre Minas Gerais e o Espírito 
Santo todos os dias, a Vitória a Minas 
transporta diariamente pelo menos 60 
produtos diferentes como aço, soja, 
carvão e calcário, entre outros, o que 
representa cerca de 40% de toda a carga 
ferroviária do país.

A história da EFVM
A história da Estrada de Ferro Vitória a 
Minas começou em 1903, com o início 
da construção da Companhia Estrada de 
Ferro Vitória a Minas (CEFVM). Um ano 
depois, no dia 13 de maio, foi inaugurado 
o primeiro trecho ferroviário, ligando as 
cidades de Vitória e Natividade. Em 1914, 
Mariana e Diamantina, ambas em Minas 
Gerais, também receberam estações. A 
ferrovia chegou a Belo Horizonte em 1994. 
Em 1º de junho de 1942, o então presidente 
da República, Getúlio Vargas, assinou o 
decreto de criação da mineradora Vale, que 
incorporou algumas empresas e a Estrada 
de Ferro Vitória Minas.

Em 1970, entrou em circulação o maior 
trem do mundo em bitola métrica, com 150 
vagões e 1.550m de extensão, puxado por 
locomotivas diesel elétricas de 3.900 HP 
(1 HP equivale a aproximadamente 746 
Watts).

Em 2002, passou a ser utilizado o trem 
de 320 vagões, composição com quase três 
quilômetros de extensão. Um ano depois, a 
Vale alcançou o recorde de 119,7 milhões 

de toneladas de carga transportadas na 
ferrovia.

Saiba mais sobre a Estrada de Ferro 
Vitória a Minas
- Extensão total da malha: 905   
 quilômetros
- Volume transportado em 2013: 141,5  
 milhões de toneladas, entre minério de  
 ferro e carga geral
- Mais de 20 mil vagões
- Cerca de 330 locomotivas
- Percurso percorrido pelo Trem de  
 Passageiros - 664 quilômetros
- Trinta pontos de embarque e   
 desembarque do Trem de Passageiros
- Quarenta e dois municípios atendidos
- Um milhão de passageiros   
 transportados por ano (média histórica)

Preço da passagem (percurso completo)

Executiva - R$ 91
Econômica - R$ 58

Fonte: www.eshoje.jor.br

A seguir, divulgamos documento 
elaborado pela Associação dos 
Ferroviários de Macaé.

Desde o advento da Resolução 4.131/2013 
que os  fe r rov iá r ios  de  Macaé se 
posicionaram contra a devolução do trecho 
ferroviário Visconde de Itaboraí – Campos 
dos Goytacazes, pela FCA – Ferrovia 
Centro-Atlântica à ANTT – Agência 
Nacional de Transportes Terrestres.
O trecho, considerado economicamente 
viável, foi requisitado pela ANTT, quando 
a FCA apresentou uma relação de trechos 
ferroviários que não a interessavam, 
em função de serem, segundo ela, 
antieconômicos. 
Tendo em vista a nova ferrovia, que faz 
parte do PIL – Programa de Investimentos 
e Logística do Governo Federal, que 
ligará Vila Velha a Nova Iguaçu, que será 
concedido à iniciativa privada, em formato 
diferente dos atualmente em vigor, aquela 
Agência anuiu, desde que o trecho acima 
citado (existem outros), também fosse 
devolvido. A ANTT abriu Tomada de 
Subsídios em seu site e realizou encontros 
esclarecedores denominados Reuniões 
Participativas, a fi m de que a sociedade 

civil organizada, poderes públicos ou 
empresários manifestassem interesse nos 
trechos a serem devolvidos. 
Estivemos em dois encontros e enviamos 
várias manifestações sobre a questão. 
Somos contra, por vários motivos: A 
FCA não fez esforço algum em captar 
t ranspor tes  de  cargas  na  reg ião . 
Abandonou a malha ferroviária que, 
hoje, a olhos de ferroviários, está em 
precárias condições (dormentes podres, 
pontes sem manutenção, invasões de 
faixas de domínio, etc). A Resolução da 
ANTT estabelece que a FCA, levantados 
os valores em função da não manutenção 
da malha ferroviária, investirá o montante 
nos trechos que continuarão concedidos, 
ou seja, a maioria nos Estados de Minas 
Gerais e Bahia. Para nós, uma afronta 
aos municípios por onde passa a linha 
e ao Estado do Rio de Janeiro. Tinham 
uma malha, quase que com 100% de 
condições de uso e recebem uma sucata 
(na semana passada circulamos, pela 
linha, os 26 km que cortam o município 
de Macaé, fotografando), tendo convivido 
com ela, atravancando a mobilidade, com 
custos sociais, econômicos e fi nanceiros 
em função de sua existência. 

Esperamos que os Ministérios Públicos 
ajam a tempo de impedir tal disparate. 
Somos contra a devolução ou, caso 
ela aconteça, que os recursos pela não 
manutenção, fique, no Estado do Rio 
de Janeiro, por exemplo, em um fundo 
a ser utilizado pelos municípios que se 
interessarem em utilizar a malha para 
mobilidade urbana ou transportes de 
passageiros regional.
Anita Perpeto – Presidente da Associação 

dos Ferroviários de Macaé
Alex Medeiros – Movimento Ferrovia Viva

Ferroviários em defesa do trecho Visconde de 

Entidade manifesta-se junto aos Ministérios Públicos Estadual e Federal.

Há mais de um século transportando passageiros

Um dos trechos ferroviários, no percurso de 25 
km que corta Macaé, concedidos à Ferrovia 

Centro-Atlântica-FCA

trem jeito

Itaboraí – Campos dos Goytacazes
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Perspectivas Culturais e de 
Aenfer promove palestra com superintendente do Iphan e lança cartão postal 
em comemoração aos 160 anos de Ferrovia no Brasil
No dia 08 de maio a AENFER deu sequência 
ao seu Ciclo Anual de Palestras e recebeu 
o Superintendente do IPHAN no Rio 
de Janeiro Ivo Barreto, que falou sobre 
"Perspectivas Culturais e de Preservação 
Ferroviária no Estado do Rio de Janeiro".

O diretor Cultural e de Preservação 
da Memória Ferroviária Hélio Suêvo, fez a 
apresentação do palestrante destacando 
pontos de seu currículo e em seguida lançou 
o cartão postal que comemora os 160 anos 
da ferrovia do Brasil.

Na sua palestra Ivo disse que apenas 
a partir de 2009 teve início no IPHAN a 
estruturação com foco no setor ferroviário. 

Destacou que por iniciativa dos próprios 
ferroviários foi criado um escritório na 
estação de Quissamã, onde começaram 
a guardar as peças de valor histórico 
ferroviário. Disse que há previsão de criação 
de um escritório do IPHAN em Campos e 
citou a Lei que inseriu o IPHAN no controle 
do patrimônio ferroviário e que o órgão tem 
atuado junto ao DNIT, SPU e inventariança 
da RFFSA.

Informou que recebeu 52.000 imóveis 
da RFFSA, porém, de 1937 até hoje o 
IPHAN tombou entre 1.500 e 2.000 bens. 
Mais de 8.000 imóveis ferroviários já foram 
inventariados. 

D isse  que  a  por ta r ia  407 ,  de 
21/12/2010, determinou a inclusão 
de todo o patrimônio ferroviário na 
preservação, tornando-se necessária a 
criação de uma comissão de avaliação 
do patrimônio cultural ferroviário. Entre 
2007 e 2010 haviam sido valorados 76 
bens ferroviários. 

Falou que há necessidade de criação 
de um Fórum Permanente de Preservação 
Ferroviária, que muito contribuiria para 
a celeridade do processo, citando o 
apoio que tem recebido da ABPF, MPF 
e AENFER. Comentou que foi preparada 
carta aos municípios com orientação sobre 
como proceder com os bens ferroviários.

Processos Estruturantes
C o n s i d e r a  c o m o  p r o j e t o s 

estruturantes a recuperação da estação 
de Guia de Pacobaíba e da primeira 
ferrovia. Entende que há necessidade 
do envolvimento das prefeituras e da 
população. Para isso, é necessário que 
toda a população vizinha à ferrovia tenha 
conhecimento do que ela representou 
para o Brasil, motivo pelo qual está sendo 

restaurada. 
Com relação à reabertura do Museu 

do Trem, disse que já houve licitação 
para a recuperação do que existe e que 
será feita outra licitação em junho para 
a elaboração de projeto para um novo 
Museu. Já está definido que todo o acervo 
de Barão de Mauá será levado para o 
Engenho de Dentro. 

Destacou ainda o tombamento da 
estação de Barão de Mauá e a criação do 
Museu da Mobilidade, também em Barão 
de Mauá.

Finalizando, falou de vários outros 
projetos que tem intenção de desenvolver 
e que há muita coisa há a fazer e considera 
que a criação do Fórum Permanente 
de entidades preservacionistas será 
fundamental para isso.

Preservação Ferroviária 

Diretores De Luca, Helio Suêvo e Antônio Gonçalves entregam quadro dos 160 anos de ferrovia no 
Brasil ao superintendente do Iphan Ivo Barreto

Dir. Helio Suêvo e ao fundo o sup. do IPHAN

Ivo Barreto recebe certifi cado de participação Público presente na palestra 
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pela imprensa

América do Sul
Empresas consultoras espanholas, 
francesas e bolivianas desenvolvem 
estudos para o projeto do Corredor 
Ferroviário Central, que pretende ligar 
Brasil, Bolívia e Peru, informou em 
La Paz o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). O especialista 
em transporte do BID na Bolívia, Ramón 
Muñoz-Raskin, afi rmou à Agência Efe que 
foi dado um crédito de US$ 6,8 milhões 
para o estudo de interconexão das redes 
ferroviárias bolivianas do oeste e do leste, 
e para o início de uma Unidade Técnica 
de Ferrovias do governo boliviano. Caso 
se transforme em realidade, a ferrovia 
internacional facilitará o envio da carga 
brasileira ao Pacífi co, através do território 
da Bolívia e dos portos do Peru.

Fonte: EFE, 02/06/2014

BNDES prevê R$ 57 bi para ferrovias até 
2017
O Banco Nacional de Desenvolvimento 
E c o n ô m i c o  e  S o c i a l  ( B N D E S ) 

divulgou (22/05) o resultado do estudo 
'Perspectivas do Investimento para 
o período 2014-2017',  que prevê o 
invest imento de R$ 57 b i lhões no 
setor ferroviário brasileiro. O estudo 
cons iderou  a  expansão  da  ma lha 
ferroviár ia, prevista pelo Programa 
de Investimentos em Logística (PIL), 
do Governo Federal, em 12 trechos 
- parte em projetos novos, parte em 
modernização da rede existente. O 
BNDES destacou que se investirá em 
projetos de modernização e aumento 
da capacidade de via permanente e na 
ampliação da frota de material rodante. 
Para a mobilidade urbana, entre 2014-
2017, o estudo prevê o investimento 
de R$ 53 bilhões, com taxa anual de 
crescimento de 30%. Desse total, 58% 
serão destinados a projetos de metrô, 
16% para monotrilho, 13% para Bus 
Rapid Transit (BRTs), 7% para trem e 
6% para Veículos Leves sobre Trilhos 
(VLTs). 

Fonte: Revista Ferroviária, 23/05/2014 

A inauguração ainda não aconteceu e nem 
se sabe quando será realizada a primeira 
viagem aberta ao público. A única realizada 
até hoje foi a de um evento-teste feita em 
dezembro de 2012. Apesar de totalmente 
prontas, as estações já apresentam 
aspectos de abandono. 

Visto lá de cima, o panorama da 
segunda estação, que liga a Central do 
Brasil e a Cidade do Samba na Zona 
Portuária, é de encher os olhos dos 
futuros visitantes, que terão mais um 
ponto turístico para contemplar a cidade. 
Porém, o belo visual contrasta com o lixo 
e as pichações das paredes construídas 
há pouco tempo.

ALL é condenada a pagar R$ 15 
milhões
A empresa América Latina Logística (ALL) 
foi condenada em primeira instância pela 
Justiça do Trabalho a pagar R$ 15 milhões 
por dano moral coletivo após ação civil 
pública movida pelo Ministério Público do 
Trabalho em São Paulo (MPT-SP), segundo 
comunicado do MPT. A companhia, que 
vai recorrer, foi alvo de uma denúncia 
anônima feita ao MPT-SP em novembro 
de 2010, a qual relatava trabalhadores em 
condições análogas à escravidão em um 
alojamento e em frentes de trabalho no 
interior de São Paulo. Fiscais do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) foram ao local 
e resgataram 51 trabalhadores isolados na 
mata, impedidos de ir até a cidade e manter 
contato externo. A empresa alegou que as 
irregularidades são de responsabilidade da 
Prumo Engenharia, empresa terceirizada 
que aliciara os trabalhadores na Bahia 
e em São Paulo. A Justiça, no entanto, 
reconheceu a responsabilidade da ALL. 

Fonte: Valor Econômico, 12/05/2014 

O teleférico do Morro da Providência, 
de acordo com a Secretaria de Habitação 
do município do Rio de Janeiro, custou R$ 
75 milhões que abrangem a construção 
das estações, montagem das torres, 
remanejamento da rede de energia e 
construção de vias de serviços que dão 
acesso ao equipamento. As gôndolas 
do teleférico foram feitas de acrílico 
e alumínio e possuem assentos de 
madeira. As cabines têm capacidade 
para oito passageiros sentados e dois 
em pé e percorrerão uma extensão de 
721 metros, com cerca de cinco minutos 
de tempo de viagem. A implantação 
faz parte do projeto “Morar Carioca” da 

Teleférico do Morro da Providência está pronto?
Moradores aguardam com ansiedade a inauguração que estava prevista para 
acontecer em abril de 2013

prefeitura e tem como objetivo atender a 
população daquele morro, com capacidade 
de atender até mil pessoas por hora. Os 
moradores que sobem e descem todos 
os dias, enfrentam pela frente cerca de 
300 degraus, e o teleférico, sem dúvida, 
ia facilitar a vida de muita gente, além de 
encurtar o tempo e poupar o esforço gasto 
pela comunidade.

A Aenfer entrou em contato com a 
Prefeitura do Rio e de acordo com sua 
assessoria, a previsão é que seja feita uma 
abertura de licitação em julho para saber 
quem vai operar o teleférico, entretanto, 
não há previsão de quando tudo estará em 
funcionamento.

2014 - Paredes pichadas na estação
Lixo acumulado mostra o quadro de abandono 

da estação do Morro da Providência2013 - Últimos testes realizados
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A Prefeitura de Magé, em parceria com o 
Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico 
e Art íst ico Nacional) ,  a Secretar ia 
de  Pat r imôn io  da  Un ião  (SPU) ,  o 
Movimento do Projeto Central – pela 
revitalização dos ramais ferroviários da 
bitola estreita da Baixada Fluminense 
(1985), o grupo Tri lhos do Rio e a 
Associação Fluminense de Preservação 
Ferrov iár ia  (AFPF-RJ)  real izou no 
dia 26 de abril, na Estação Guia de 

Pacobaíba, a comemoração dos 160 
anos da Estrada de Ferro Mauá, marco 
histór ico do crescimento brasi le i ro 
Na festa os visi tantes conheceram 
mais sobre a h is tór ia da c idade e 
desse patrimônio nacional através da 
exposição de fotografias, exibição de 
documentários e oficinas de arte. A 
trineta do visconde de Mauá, Francisca 

Comemoração dos

Nedehf, e o marquês de Viana Eduardo 
Nedehf, tetraneto, foram os convidados 
de honra da comemoração.

Estiveram também presentes, o 
d i re tor  Cul tura l  e  de Preservação 
Ferroviária da Aenfer Hel io Suêvo, 
várias lideranças e personalidades do 
meio ferroviário, comunitário, sindical 
e político.

Os visitantes puderam conferir a 
réplica da Baronesa, a locomotiva que 
circulou na histórica ferrovia, e o bonde, 
além de conhecer a estação Guia de 
Pacobaíba.

A Estação Guia de Pacobaíba, 
em Mauá, quinto distrito de Magé, é 
o berço da primeira ferrovia do país, 
idealizada pelo empreendedor visconde 
de Mauá, Irineu Evangelista de Sousa, 
e inaugurada em 30 de abril de 1854. A 
novidade da época trouxe a modernidade 
para o Brasil, facilitando o comércio, 
transporte e redução das distâncias que 
demoravam dias para serem percorridas, 
se tornando símbolo do progresso.

O presidente da Associação Brasileira 
da Indústria Ferroviária (Abifer) Vicente 
Abate esteve no Rio de Janeiro no 
dia 27 de maio. Ele foi convidado pela 
Associação Comercial do Rio de Janeiro 
(ACRJ) para falar sobre “Os desafi os e 
perspectivas do modo ferroviário no Brasil 
e no Rio de Janeiro”. 

O encontro aconteceu durante a reunião 
do Conselho Empresarial de Logística 
e Transporte da ACRJ e atraiu diversos 
interessados em ouvir o tema discorrido pelo 
convidado. Os diretores Antônio Gonçalves, 
Carlo De Luca, Celso Paulo, Fernando 
Albuquerque, o ex-diretor Rubem Ladeira 
e o associado da Aenfer João Bosco Setti 
estiveram presentes e acompanharam o 
assunto abordado. 

Durante sua apresentação Vicente 
Abate disse que o setor ferroviário não 
possui o investimento necessário, pois sofre 
com a falta de projetos, no que resulta em 
encarecimento e demora na execução de 
obras. Para ele, o ideal seria a criação de 
um banco de projetos para quando existir 
necessidade lançar mão de projetos e 
acelerar o processo.

Disse que o principal desafio da 
indústria atualmente é primeiro aproveitar 

o conteúdo local o máximo possível para 
a geração de emprego e renda no Brasil. 

 
Sobre as Olimpíadas de 2016, o 

presidente da Abifer falou que a previsão 
de investimentos para a indústria ferroviária 
brasileira na ampliação e modernização 
das instalações fabris existentes, novas 
fábricas, tecnologias e treinamento de mão 
de obra é de R$ 360 milhões. E que até 
2020, a quantidade de carros sobre trilhos 
para passageiros deve dobrar, de 2 mil 
para 4 mil.

Colaboração: ACRJ

Presidente da Abifer fala sobre Planos de Expansão 
da malha ferroviária no Brasil e Rio de Janeiro

Estação de Guia de Pacobaíba

Moradores e representantes de entidades 
ferroviárias comparecem a evento festivo 
dos160 anos da estação

160 anos de Ferrovia no Brasil

Diretores da Aenfer e convidados assistem 
apresentação do presidente da Abifer

À mesa, conselheiros da ACRJ

Luis Cesário da Silveira, pres. do Conselho da 
ACRJ Eduardo Rebuzzi, Vicente Abate e Silvio 

Carvalho Júnior
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Festa dos aniversariantes em Juiz de Fora

Da esquerda para direita, Rose, Dir. Aldo 
Paschoal, Claudinha e João.

Ao fundo, Claudiney, Leo, Carlos Van e Daniel

No dia 15 de maio a Associação de 
Engenheiros Ferroviários (AENFER) 
e a Associação dos Engenheiros da 
Estrada de Ferro Leopoldina (AEEFL) 
proporcionaram um encontro agradável 
em Juiz de Fora (MG) e promoveram um 
almoço comemorativo aos aniversariantes 
de janeiro, fevereiro, março, abril e maio.

O  e n c o n t r o  a c o n t e c e u  n a 
Churrascaria Potência do Sul em Juiz 
de Fora (MG) e reuniu amigos de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro.

Na ocasião, estavam presentes 
os presidentes Luiz Euler (AENFER), 
Almir Gaspar (AEEFL), diretores das 
respectivas entidades, o inventariante 
da RFFSA Manoel Geraldo, além de 
colegas ferroviários que prestigiaram 
o evento.

A  p a r c e r i a  e n t r e  a s  d u a s 
associações vem reforçando cada vez 
mais a integração e o estreitamento 
de amizade entre os associados das 
duas entidades.

Associados promovem encontro na Aenfer

Salário mínimo 
profi ssional 

Assunto foi discutido na
sede da Aenfer

Salário mínimo profissional de 
engenheiros.
Para falar sobre este assunto, 
Diretores da AENFER convidaram 
representantes do Sindicato  dos 
Engenheiros no Estado do Rio de 
JaneiroSENGE-RJ para dar maiores 
esclarecimentos.
E s t i v e r a m  p r e s e n t e s  o s 
representantes do SENGE-RJ, Luiz 
Antônio Cosenza, Jorge Saraiva, 
Alcebíades Fonseca e a advogada 
Gisa Nara.
Engenheiros e profissionais da 
extinta RFFSA, Central, CBTU 
acompanharam e discutiram o 
assunto.
Dent re  as  questões t ra tadas 
destacaram-se as seguintes:
- A Ação Judicial de cumprimento 
do Piso Salarial dos Engenheiros 
Ativos, haja vista que o SENGE já 
obteve êxito no cumprimento do 
Piso nas empresas Central, CBTU, 
Petrobrás e outras;
- Foram levantadas dúvidas com 
relação ao tratamento isonômico 
dos salários praticados pela VALEC 
e os da Tabela Salarial da extinta 
RFFSA;
- Ficou esclarecido que a Ação 
Judicial do SENGE só garante o 
estabelecimento do Piso Salarial 
para os empregados em atividade 
(sem interrupção do Contrato de 
Trabalho) e não uma possível 
recomposição salarial, não tratando 
de Revisão do PCS.
Para evoluir o debate e ampliar 
as questões abordadas,  está 
marcada uma outra reunião com 
os profi ssionais, dia 16 de julho, às  
12h30min, na sede da AENFER.

Iniciativa partiu do próprio grupo
A reunião aconteceu no horário do almoço. 
Iniciativa partiu do próprio grupo

Um grupo de associados da Aenfer 
descobriu um novo point para tornar o 
horário do almoço bem mais aprazível. 
Trata-se do Espaço Cultural Carlos Lange 
de Lima, 7º andar pertencente à Associação 
e local bem badalado pelos associados 
que comparecem às confraternizações de 
aniversários durante o ano.

Entre uma partida de sinuca e um 
pet isco, organizado pelos próprios 
associados que trouxeram as bebidas e os 
quitutes, os colegas, funcionários da extinta 
RFFSA, aproveitaram a hora do almoço para 
colocar o papo em dia num local em que 
todos se sentem em casa.

O primeiro encontro realizado nessas 
proporções aconteceu dia 30 de maio, às 
12 horas. Após a conversa animada, eles 
estavam bem mais relaxados para retornar 
ao trabalho.

A ideia, segundo o associado Carlos 
Van Jr, é tornar mais frequente esses 

encontros e quem sabe, num futuro bem 
próximo, uma vez por mês servir de happy 
hour depois da jornada de trabalho.

O diretor Financeiro da Aenfer Aldo Paschoal 
gostou da iniciativa e também participou do 
encontro com os colegas Leonardo, Claudiney, 
Rose, Daniel, Van Jr., Claudia e João. 

Associados e amigos da AENFER  e AEEFL

A comemoração reuniu amigos do Rio e Minas

Jair José da Silva, Sebastião Brás, Luiz 
Antônio Fazza, Paulo Gil e Gilberto Santos

Jorge Ribeiro, Celso Paulo e Luiz Euler com 
o associado Manoel Monachesi


