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No dia 04 Julho de 2013, toda a
comunidade brasileira foi surpreendida
pela Resolução 4.131 da ANTT, que livra a
FCA de todos os compromissos assumidos
com alguns milhares de quilômetros de
ferrovias nacionais.

Nesta Resolução, além de permitir que a FCA pare
definitivamente de circular em diversos trechos e linhas
que lhes foram concedidas, a ANTT ainda lhe concede a
diretriz criminosa de ACABAR com pelo menos 3.989
(três mil, novecentos e oitenta e nove) km de linhas!

A justificativa para tal “resolução” parece ser dupla:
alguns trechos seriam anti-econômicos, e outros
estariam mais ou menos coincidentes com obras do PIL,
o Programa de Investimentos em Logística, rebento da
novata EPL, Empresa de Planejamento e Logística, do
governo federal, lançado em agosto de 2012, integrante
do PAC, que envolve além de ferrovias, rodovias e portos,
e prevê a construção de 10 mil km de ferrovias divididos
em 11 linhas pelo país, a um custo INICIAL de R$ 91
BILHÕES.

Nada consegue justificar a retirada de trilhos, em um
país totalmente carente deles.

Enquanto o governo central lança com estardalhaço
um programa para colocar 10 mil km deles, a ANTT, na
surdina, autoriza a destruição de 4 mil.

E para quem vem acompanhando
com detalhes a evolução nestas
últimas décadas da cena ferroviária
nacional não há a menor dúvida:
estamos diante de mais um golpe
bilionário no patrimônio público,
diante de mais um golpe nos
interesses reais do povo brasileiro,
diante de mais um retrocesso, diante
de mais crime de lesa-pátria.

A figura ao lado mostra a malha
total da FCA. Em amarelo estão as
linhas que a FCA foi autorizada a
“devolver”. Em vermelho estão aquelas
com que continuará a circular. Das
amarelas ela já parou de circular em
1.793 km, e vai paralisar na sequência
em mais 2.196 km.

É claro que tenta-se “escorar” tal

A Resolução 4.131 desvendada
decisão em diversas frase de efeito, das quais
“considerando o interesse público presente” é uma das
melhores. Mas a realidade é completamente a oposta.
Tal decisão é de interesse único e exclusivo de uma
única empresa e de seus agentes em Brasília.

O povo brasileiro assistirá então a perda definitiva e
irreversível de mais um grande naco de seu patrimônio,
que na realidade começou a ser perdido quando para a
FCA ele foi passado em 1996.

Em função de denuncia, esta Resolução é
atualmente objeto de Procedimento investigatório pela
3ª Câmara do Consumidor & Ordem Econômica do
Ministério Público Federal em Brasília, pelo Ministério
Público Federal em Belo Horizonte, e TCU e não iremos
discutir aqui suas minúcias. Entretanto, apenas para
ciência do leitor faz este pequeno resumo dos principais
golpes nela embutidos:

- a FCA é autorizada a “devolver” à União 3.989 (três
mil, novecentos e oitenta e nove) km de linhas.

- destes, 742 km de trechos são rotulados na
Resolução como “anti-econômicos“, e 3.247 km são
rotulados como trechos “economicamente viáveis”.

- embora a FCA já tenha de fato parado de circular e
abandonado pelo menos 1.793 km, em 6 Estados
brasileiros, a Resolução rotula de “anti-econômicos”
apenas 742 km, pois existe uma razão ($) para isto.

A contece que, sob
qualquer outra ótica

que se olhe, tal decisão é
simplesmente CRIMINOSA.

E stamos diante de mais
crime de lesapátria.
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- quanto a estes 742 km “anti-econômicos” devolvidos
e perdidos, ela deverá pagar um valor de 760 milhões +
15% a titulo de “vantajosidade” ao setor público. Só que,
nas linhas férreas que se diz serão construídas pelo
PIL/PAC, o custo INICIAL de cada km é de 8 milhões.
Portanto, 742 km deveriam no mínimo valer 5 Bilhões e
936 milhões.

- mesmo assim, os 760 milhões + 15% NÃO serão
pagos à Nação, mas sim convertidos em “investimentos”
na própria malha que a FCA continuará operando, ou
seja, no próprio negócio.

- quanto aos trechos “economicamente viáveis”, à
primeira vista parece que estamos diante de um contra-
senso, já que não faz sentido se livrar de trechos
“economicamente viáveis”, mas este rótulo é uma parte
sutil e importante do orquestrado, com a jogada se
completando com as seguintes linhas: “a devolução dos
trechos economicamente viáveis implica a compensação da
Concessionária em razão da perda de receita auferida na
operação de tais trechos”. Ou seja, como ela vai perder
receita por deixar de operar nos trechos que ela mesmo
quer devolver, terá de ser compensada!

- por este motivo dos 3.989 km “erradicados” pela
Resolução, tomou-se o cuidado de se rotular apenas 742
km como “anti-econômicos”.

- o golpe é fazer parecer que é a ANTT quem está
mandando a FCA parar de circular nos “economicamente
viáveis”, pois, se é a ANTT que está mandando a FCA
parar de circular, e se os trechos são “economicamente
viáveis”, então cabe não uma “indenização” para a Nação
brasileira, mas uma “indenização” para a FCA.

- neste simulacro de justificativa com a ANTT
“mandando” a FCA parar de circular entram em cena
algumas das futuras linhas do PIL/PAC cujo rabisco no
papel faz aproximadamente o mesmo corredor das
linhas atuais existentes. Este aproximadamente é
aproximadamente mesmo. Não utilizarão o mesmo leito
e não passarão exatamente pelas mesmas cidades. O
traçado de nenhuma destas linhas novas é exatamente
o traçado das linhas prontas existentes hoje, portanto, o
tráfego não precisaria ser paralisado por conta de
construção alguma.

- embora tais linhas do PIL/PAC não passem de
quimeras, e assim permanecerão no mínimo por
DÉCADAS, o fato de se livrar dos trechos, livra a partir de

agora a FCA de eventuais multas e obrigações
decorrentes dos compromissos assumidos no Contrato,
já que, embora tenham viabilidade econômica óbvia, as
suas condições técnicas atuais e os clientes em suas
pontas não são exatamente os dos sonhos da FCA.
Continuar operando significa investimentos de
manutenção de linha, portanto, o ideal é “devolver” linhas
agora.

- a tal “compensação” ludibria com extraordinária
antecedência, o modelo imaginado no qual o governo
federal quer implantar as ferrovias do PIL, onde a VALEC
(estatal) será a dona das tonelagens, e quem quiser
trafegar terá de comprar dela. A cada trecho
“economicamente viável” em que pare de circular fica
“assegurada à FCA a quantidade de capacidade operacional
indicada no Anexo II da presente Resolução, para ser
utilizada nos novos trechos correspondentes, a partir da
entrada em operação”. Os “novos trechos correspondentes”
são as futuras linhas do PIL.

- ou seja, à FCA já está garantida a passagem
desonerada pelas futuras linhas novinhas que poderão
vir a ser construídas, em tonelagem constante da tal
tabela do Anexo II. Melhor ainda, a cada ano parada,
esperando a nova linha ficar pronta, é mais perda de
receita que será “compensada”! Quanto mais esperar
melhor.

- a FCA poderá “sub-rogar a terceiros” aquela
tonelagem, ou seja, negociar e VENDER a tal capacidade,
e assim, já temos agora mais um vendedor de
tonelagens nas futuras linhas do PIL/PAC.

- com a 4.131 a nação passou a partir de
04/07/2013 da posição de cobradora de compromissos
assumidos em Contrato, para a posição de devedora à
FCA de créditos de milhões e milhões em tonelagem.
Mesmo se nenhuma ferrovia do PIL vir a ser construída,
o “débito” já está instituído, e será cobrado com certeza.

- a Resolução 4.131 perdoa e faz desaparecer todas
as cobranças anteriores de reconstituição de linhas,
prédios, material rodante e outros abandonados e
destruídos ao longo dos 17 anos de Concessão da FCA.
Ela apaga dos registros oficiais a depredação de 1.346
km de linhas prontas pelas quais foi cobrada em 2011, e
ainda amplia este número ao aceitar que ela abandone
MAIS 2.643 (dois mil seiscentos e quarenta e três)
quilômetros.

- a Resolução 4.131 substituiu a depredação pela
“compensação”, pois em 1.051 km nos quais não circula
e que já foram abandonados e depredados a muito
tempo, ela JÁ ESTÁ acumulando créditos desde jullho de

Os 760 milhões + 15%
NÃO serão pagos à

Nação, mas sim convertidos
em “investimentos” na
própria malha que a FCA
continuará operando, ou
seja, no próprio negócio.

O golpe é fazer parecer
que é a ANTT quem está

mandando a FCA parar de
circular.
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2013.

- a Resolução manda a FCA proceder “a retirada dos
materiais não passíveis de reaproveitamento,
responsabilizando-se pela sua guarda pelo período de 01
(um) ano, ou até que o DNIT promova sua devida
destinação”. Santo Deus! Guarda do DNIT! Além disso,
cabe à FCA decidir o que é ou não reaproveitável em
todo este grande patrimônio nacional. Temos dúvidas se
a FCA retirará os “não reaproveitáveis”, mas com certeza
sim, e principalmente, os “reaproveitáveis”, com os poderá
fazer o dinheiro que quiser.

- manda também a FCA proceder “a retirada de
material metálico dos trechos a serem devolvidos, em
montante correspondente a 1.760 km de via férrea,
comprometendo-se a efetivar seu reaproveitamento nos
segmentos remanescentes da Malha Centro-Leste”, ou seja
ARRANCAR 1.760 km de linhas PRONTAS
FUNCIONANDO, privando regiões inteiras de ferrovias,
mas reforçando seu próprio negócio.

- parar de circular é obviamente uma sinalização
para a depredação de tudo o que fica, invasão dos leitos
por particulares e por prefeitos apressados, e para o
roubo de materiais de toda a ordem. A ANTT
simplesmente ignora as conseqüências patrimoniais de
uma paralisação da monta de 4.000 km, e não tem
absolutamente nada pronto para evitar que tal destino
anunciado de depredação se cumpra.

- a 4.131 é totalmente omissa quanto ao destino do
material rodante que funcionam nestes 4.000 km de
linhas, principalmente locomotivas. A FCA certamente
vai retirar todo o material rodante em funcionamento, e
então ninguém será capaz de propor uso algum para as
linhas que ficarem.

- isto tudo sem falar nos danos históricos, afetivos,

econômicos, patrimoniais, culturais e o fechamento de
postos de trabalho em mais de 300 cidades afetadas
pelo encerramento de atividades em 4.000 km de linhas.
Desconsidera solenemente também as brutais
implicações negativas no trânsito de cidades e rodovias
que o encerramento das operações nas linhas ainda
existentes em operação implicará a partir de agora,
principalmente no transporte entre Minas e Bahia.

- desconsidera também o fato de que nenhuma das
linhas do PIL/PAC interage com cidades ou regiões. Elas
se destinam somente a portos. Para se ter uma idéia, a
linha atual que a ANTT manda arrancar entre BH e
Salvador tem 43 Estações. A futura, quem sabe, linha do
PIL/PAC, que fará aproximadamente este percurso não
terá NEM UMA.

Em resumo: esta Resolução não trata da
DEVOLUÇÃO de linhas que não servem à FCA.
Esta Resolução trata da DESTRUIÇÃO de
linhas que não servem à FCA. Se fosse
devolução, ÓTIMO, mas não é.

E sta Resolução trata da
DESTRUIÇÃO de linhas

que não servem à FCA.

P ara a ANTT, se não
serve à FCA, não serve à

Nação.




