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Nas próximas sema-
nas, a Câmara dos Depu-
tados deverá votar a Me-
dida Provisória 511, que
dispõe recursos do Tesou-
ro Nacional para o BNDES
financiar o Trem de Alta
Velocidade (TAV) ligando
Rio de Janeiro – São Pau-
lo – Campinas. Evidente-
mente, é uma grande obra
que traz muitas polêmicas
ao debate.  Em primeiro
lugar, é fundamental real-
çar a importância da liga-
ção ferroviária entre essas
três cidades e as localida-
des intermediárias. É o
principal eixo de transpor-
te da chamada macro-me-
trópole do Sudeste brasi-
leiro. Uma região já con-
gestionada e que não pode
continuar a ser atendida
apenas por estradas (que
já estão no limite da capa-
cidade) ou por ligações

Chegou a hora do Trem de Alta Velocidade!
aéreas (também já no seu
limite). É necessária uma
ligação de alta capacidade
e de qualidade. E qualidade
neste caso não significa
apenas conforto, mas prin-
cipalmente velocidade.

 Em todos os países do
mundo onde foi implanta-
do, o TAV significou um
novo padrão de transpor-
te. E nas ligações de até 500
km substituiu, de forma
satisfatória, o transporte
aéreo e rodoviário, com
conforto, rapidez, seguran-
ça e menor impacto ao
meio ambiente.

 E essas características
são fundamentais para que
possamos reintroduzir o
transporte ferroviário de
passageiros no Brasil. De-
saparecido depois da des-
cuidada privatização do se-
tor nos anos 90, foi sem-
pre visto como sinônimo de
ineficiência e morosidade.
E esse é o segundo motivo
pelo qual defendemos o
TAV: o concessionário de-
verá transferir para a ETAV
(uma empresa pública) a
tecnologia do sistema, de
forma que as empresas na-
cionais irão absorvê-la e
poderemos, então, ampliar
as linhas de alta velocida-
de. Será uma verdadeira
revolução tecnológica na
indústria nacional do setor
ferroviário. O principal
questionamento a esta obra
está na opção de investi-

mento público. “Por que
não investir R$ 34 bilhões
nos metrôs das grandes ci-
dades brasileiras?” Res-
pondeu muito bem o ex-
ministro dos Transportes
Paulo Sergio Passos: não
se trata de investimento
público, o TAV será uma
concessão em que os in-
vestidores deverão colocar
capital próprio e o BNDES
entrará com o financia-
mento de parte do investi-
mento.

 Ou seja, o empréstimo
deverá ser pago pelos con-
cessionários. A MP 511 dá
garantias ao BNDES para
que possa financiar o TAV
e , dependendo do fluxo de
caixa do banco, não neces-
sariamente haverá transfe-
rência de recursos do Te-
souro, muito menos neste
ano de 2011. A obra só de-
verá se iniciar de fato em
2012. Quanto aos investi-
mentos em metrôs, geral-
mente obras estaduais, não
conflitam com o TAV, pois
dependem mais da capaci-
dade de financiamento dos
estados, limitada pela Lei
de Responsabilidade Fis-
cal.  Outros questionamen-
tos remetem à demanda.
Alguns analistas alegam
que a demanda prevista
será insuficiente para o
equilíbrio da concessão.
Ora, temos assistido a uma
violenta expansão do nú-
mero de viagens por todos

os modos de transporte.
Entre o primeiro semestre
de 2010 e o mesmo perío-
do de 2009 houve um au-
mento de 22,5% no núme-
ro de passageiros nos aero-
portos brasileiros. Sem dú-
vida, a demanda São Paulo
– Rio não deve ter crescido
muito diferente desse índice.

 Outra questão diz res-
peito às incertezas quanto ao
custo da obra. Os chama-
dos riscos da construção.
É outro equívoco. O edital
permite que o concessioná-
rio tenha a liberdade de re-
definir o traçado previsto no
estudo do governo federal,
reduzindo seus custos. E é
exatamente aí que os pos-
síveis concorrentes vêm
concentrando seus esfor-
ços: elaboração de traçados
com menos túneis e viadu-
tos do que o previsto origi-
nalmente.

 Atrasar essa decisão
pode nos levar a enterrar
por décadas um projeto
fundamental para a moder-
nização do transporte em
nosso País. Relembrem o
que foi a discussão sobre a
construção de Brasília e so-
bre a implantação do metrô
na cidade de São Paulo. São
decisões corajosas que
constroem uma nação.

Top News
Copa do Mundo começa com jogo da seleção

no Itaquerão; Maracanã fica com a final
A primeira partida da Copa, com jogo da seleção brasileira,

vai acontecer no futuro estádio do Corinthians, em Itaquera.
Andrés Sanchez, presidente do clube e aliado de Ricardo
Teixeira, presidente da COL (Comitê Organizador Local),
acompanhou no local da construção o anúncio da Fifa junto
do ex-jogadores Ronaldo Fenômeno e Cafu  e do Geraldo
Alckmin e Gilberto Kassab, governador e prefeito de São
Paulo, respectivamente.

Foram confirmadas como sedes do Mundial, além de Rio
e São Paulo, as cidades de Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá,
Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife e
Salvador. Cada uma das 12 sedes da Copa sediará pelo menos
quatro partidas.

Simão Pedro, na última sexta-feira (21), no 1º Fórum sobre Pesquisa Científica em
Iniciação Esportiva no Clube e na Escola, realizado pelas Comissões de Educação e Cultura
e de Assuntos Esportivos, com o apoio da liderança do PT. O deputado destacou a
importância do tema e afirmou que há empenho de vários parlamentares para que o Estado
de São Paulo elabore um Plano Estadual de Educação, com normas para todas as áreas,
inclusive educação física. Simão também defendeu a utilização dos royalties do pré-sal
para a educação e cultura.

1º Fórum sobre Pesquisa Científica em Iniciação
Esportiva no Clube e na Escola

Deixa que eu chuto!

Sob a dire-
ção do Juninho
e auxiliado pelo
Tubarão, o time
Máster do Ne-
gritude derra-
pou contra o
Grêmio Anchie-
ta, no último
jogo “clássico”
pela Copa Ne-
gritude.

Indeciso na escalação do time e na tática das joga-
das, o Juninho optou por ele mesmo para entrar em
campo e chutar pro gol. Porém, a tentativa de reverter
o placar favorável ao Grêmio – que diga-se de passa-
gem estava bem melhor em campo – foi em vão e
ainda deixou o Tubarão “afogado” com a turma do
banco de reservas.

O ex-jogador
Romário, que
agora é deputado
e comentarista
esportivo, des-
ceu a lenha nos
juízes e banderi-
nhas que atuam
nos Jogos do
Pan no México.
“Essa juízada aí
não tem compe-
tência para estar aqui. São um ‘bando de moleques’ e
‘molecas’ irresponsáveis”, esbravejou o Baixinho em
seus comentários pela Rede Record. Sem diferença al-
guma na atuação, a “juízada” que apita na Copa Negri-
tude também seguem a risca os maus exemplos vindos
de Guadalajara. Ou seja, abusam do direito de errar.

Como o ocorrido, do outro lado da tela, se aqui
estivesse, o Baixinho não só poderia descer a lenha bem
como chutar, o balde, para acalmar os nervos das tor-
cidas irritadas com os erros dos professores!

Assim não dá professor!

 Preservar a
memória é uma
das formas de
construir a his-
tória.  É pela
disputa dessa
memória, des-
sa história, que
a cerca das três
últimas déca-
das  se come-

mora no dia 20 de novembro, o "Dia Nacional da Consci-
ência Negra".

 Celebrando a data, o NEGRITUDE FC convida a co-
munidade para uma reflexão sobre  essa memória his-
tórica na palestra do Dr. Tarcísio José Martins, Advogado,
Historiador e Poeta, na noite de 18 de novembro, a partir
das 19h30 na sede social do clube Travessa Antonio
Brunelli, 351 - Cohab I - Artur Alvim (Próximo ao 65º DP).

O escritor Tarcísio José Martins, que ocupa a Cadeira
de número 92 no Instituto Histórico de Minas Gerais, tem
diversos livros publicados entre  eles: - “Moema - As Ori-
gens do Povoado do Doce”; - “Sesmaria” – “Cruzeiro, o
Quilombo das Luzes”

“Quilombo de Campo Grande”; “A História de Minas
Roubada do Povo”; “Renovos de Mim de Minas”

“Poesias Psico-poesias”; “Quilombo de Campo Gran-
de” ; - “A História de Minas que se Devolve ao Povo”

“Quilombo de Campo Grande”; “Ladrões da História”

O "Dia da Consciência Negra" retrata a disputa
pela memória histórica.

18 de Novembro Palestra do
Dr. Tarcísio José Martins!

Carlos Zarattini é deputa-
do federal pelo PT de São

Paulo. Contato:
dep.carloszarattini@camara.gov.br


