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Editorial – Ferrovias e Olimpíadas 
 

Sem dúvida alguma, as Olimpíadas/2016 deixarão 
um bom legado para o Rio de Janeiro, sobretudo 
quanto à melhoria na mobilidade urbana: novas 
linhas de BRT’s, Linha 4 do Metrô, o VLT caRIOca, 
reforma de seis estações da Supervia, Porto Mara-
vilha e outros. Contudo, quanto ao transporte de 
passageiros sobre trilhos (e barcas), pouco foi 
feito, sobretudo se levarmos em conta estudos 
recentes que apontam que o Brasil perde mais de 
R$ 160 bilhões/ano (equivalente a 2,83% do PIB 
nacional) com a morosidade do trânsito rodoviário 
e suas nefastas implicações: desperdício de com-
bustível fóssil e perda de tempo produtivo, por 
conta de engarrafamentos, poluição, além das per-
das humanas e materiais por conta dos acidentes.  
 

Por conta disso, vamos continuar a conviver com 
os seguintes recordes não Olímpicos: 
 A cada ano morre mais gente no trânsito do 

que em toda Guerra do Vietnã (58 mil/8 anos); 
 A promessa de 11 mil km de novas ferrovias do 

PILF- Programa de Investimentos em Logística 
Ferroviária do Gov. Federal está “PILFado”; 

 O transporte de passageiros, em média e longa 
distância, nunca foi considerado no PILF; 

 Somos recordistas mundiais na destruição do 
Patrimônio Ferroviário do Povo Brasileiro; 

 Dos 28 mil Km de ferrovias concessionadas em 
1996, somente 1/3 (~10 mil km) - está em efe-
tiva operação. O restante (antigos trechos 
ferroviários) está sendo desmontado sem 
interferência das “otoridades” (e alegria dos 
sucateiros).  

 

Por concluso, como recordar é viver, a imagem 
abaixo é para reflexão dos leitores e que fiquem 
atentos às promessas do período eleitoral que se 
avizinha para eleição de Prefeitos e Vereadores.  
 

 
Obs.: No verso dessa edição reproduzimos alguns trechos do 
discurso proferido pelo então presidente Lula quando do 
encerramento do evento Brasil nos Trilhos, em 07/06/2006. 

Telégrafo da Estação 
 

De 29/07: ônibus colide com VLT Centro do Rio:   

 

 

De 29/07: Trem Supervia Ramal Vila Inhomirim colide 
com caminhão após avanço sinal na PN.  

 
 

URGENTE: Somente nesta semana, de 01 a 05/08/2016, 
Vagas  para Manobreiro na MRS 

 

  INFORMATIVO  AFPF 
                              afpf.rj@gmail.com 

 17 anos de 

lutas !! 



 

Trechos do discurso do Presidente Lula 

no evento Brasil nos Trilhos/2006  
 

“Vocês sabem que eu fui um crítico da Ferrovia Norte-

Sul, aliás, fiz (...) uma autocrítica no dia em que nós 

fomos inaugurar um trecho dessa Ferrovia.  

E, hoje, nós vamos terminar o mandato fazendo, em 

quatro anos, mais que tudo o que foi feito nos outros 

anos, porque tomamos uma decisão política de que 

vamos levar a Ferrovia pelo menos até Palmas nos 

próximos anos. (...)  

Tendo o dinheiro, tendo a decisão política, tendo os 

empresários que querem tocar o negócio (...) e 

construir, e tendo os trabalhadores precisando de 

emprego para trabalhar, o que falta? Absolutamente 

nada: (...)  
E, mais importante ainda é fazer um compromisso de 

que essas ferrovias podem ser para cargas, para 
facilitar e baratear o custo-Brasil, aumentar a 

rentabilidade de quem produz, mas também fazer uma 

combinação entre carga e passageiro porque, se nós 

quisermos que cresça outro tipo de indústria, como a 

do turismo, por exemplo(...).   

Eu fiquei imaginando ontem, no lançamento da 

Transnordestina, com alguns trens de passageiros (...)”.  
 

Presidente Lula, 07/06/2006 
 

 

Evento Ferroviário 
 

Em 13/07/2016A Diretoria da AFPF embarcou em um 

Trem Especial da Supervia em direção à Estação Olím-

pica do Engenho de Dentro para prestigiar a inaugura-

ção das novas instalações e acesso ao Engenhão. 

 

 
Acima, da esquerda para direita: Helio Suêvo (Dir. 
Técnico), Antonio Pastori (vice Pres.), Sandra Lopes 
(Secretária) e Luiz Octavio (Presidente). 
 

     AFPF busca apoio p/ Mauá junto à SETRANS 

A AFPF entregou em 26/07/16 ao Subsecretário de 
Estado de Transportes, Delmo Pinho (SETRANS) um 
resumo dos Quatro Projetos dos Caminhos do Impe-
rador com destaque para a Proposta de Reativação 
da E. F. Mauá, elaborada pelo Eng

o
 Helio Suêvo. A 

mesma Proposta também foi entregue ao IPHAN em 
07/2015.  Ainda não obtivemos resposta da SETRANS, 
mas o IPHAN, passados oito meses da entrega, afirmou 
que não teria condições de analisar, mas iria encamin-
har ao DNIT para apreciação e emissão de parecer. 
Oremos, pois! 
 

 
        Capa do Estudo: a foto acima é no Km 0 da Mauá. 
 

 
Acima, a Estação Vila Inhomirm, ponto final da Mauá, a 
49 km do Rio. Desse ponto, até o Alto da Serra de 
Petrópolis, faltam apenas 6 (seis) km de trilhos para 
restabelecer a ligação ferroviária Rio-Petrópolis. 
 

Em 03/08/2016 atingimos 5.444 assinaturas no Manifesto para Reativação da E. F. Mauá/Grão-Pará, disponível 

em  http://www.manifestolivre.com.br. Muito obrigado aos que já assinaram e nos ajudem a divulgar! 
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