
OLHE QUE INTERESSANTE

De  Belo Horizonte a Cataguases são cerca de  415 km. Este é o

trecho da Linha Mineira que foi abandonado logo de cara pela FCA.

Por conta dele foi gerada parte da multa que ela vem pagando.

De Cataguases para frente a FCA está abandonando AGORA, na cara de

todo mundo, e, mesmo neste 2020, ninguém consegue fazer nada além

de assistir.

As melhores estimativas que temos sobre o estado desta linha entre

BH e Cataguases nos dão como existindo trilhos AINDA em cerca de

metade (50%) do trajeto. No restante só o leito.

Em tempos recentes tivemos a oportunidade de fazer um levantamento

de custo de recomposição de linha para trechos ainda com trilhos

(em  Viçosa)  e  trechos  já  sem  trilhos (em  São  Geraldo)  para

eventual aplicação de recurso de emenda parlamentar.

Tirando as pilantragens e as gorduras  habituais dos orçamentos

“normais”, nós concluímos que:

-  com  menos  de  R$  120.000,00,  em  média,  se  recupera  um  (1)

quilômetro de linha onde ainda existem os trilhos.

-  com  cerca  de  R$  600.000,00 em  média,  se  recupera  um  (1)

quilômetro  de  linha  onde  NÃO  existem  mais  trilhos,  dormentes,

brita e material de pregação. (Deste valor, quase metade se refere

apenas aos trilhos (TR37))

Assim sendo gastaríamos;

-  208  km  x  R$  120.000,00  =  R$  25.000.000,00  (vinte  e  cinco

milhões)  para  recuperar  a  parte  da  Linha  Mineira  ainda  COM

trilhos.

- 208 km x R$ 600.000,00 = 125.000.000,00 (cento e vinte e quatro

milhões) para recuperar a parte da Linha Mineira já SEM trilhos.

Total, cerca de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões) para

recuperar cerca de 410 km. 



Considerando que a multa que a FCA vem pagando é no valor mensal

de R$ 26,7 milhões, até o final deste mês de Junho ela terá pago 6

(seis) parcelas da multa.

E estas 6 (seis) parcelas perfarão R$ 160,2 milhões, ou seja, até

daqui  há  mais  alguns  poucos  dias JÁ  TERÍAMOS  MAIS  DO  QUE  O

NECESSÁRIO PARA RECOMPOR TODA A LINHA MINEIRA.

Se,  entretanto,  consideramos  que  com  justeza apenas  65%  desta

multa  pertencem  ao  Estado  de  Minas  Gerais,  então  teríamos  de

esperar  até  o  depósito  número  9  (nove)  em  Setembro para

completarmos TODO O RECURSO NECESSÁRIO PARA TODA A LINHA MINEIRA,

SEM AVANÇAR EM NEM UM CENTAVO DE OUTROS ESTADOS.

Conclusão. Se tivéssemos um governo do Estado mais interessado e

respeitoso, e uma Assembleia mais coerente, buscando atender mais

com o mesmo recurso, poderíamos ter, apenas com a parte que cabe a

Minas, JÁ NESTE MÊS DE JUNHO 70% (SETENTA POR CENTO) DA LINHA

MINEIRA EM RECUPERAÇÃO. 

Mas,  parece  ser  querer  demais  que  ambos  deixem de  considerar

300.000 habitantes do Barreiro em BH MUITO MAIS IMPORTANTES do que

os 2.000.000 (DOIS MILHÕES) de habitantes da Zona da Mata mineira.
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