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Temos demonstrado através de di-
vulgações de ferrovias nos diversos 
países, particularmente na Europa, si-
tuações em que os trens têm velocidade 
diversas. Assim encontramos na China, 
uma velocidade de 600km/h, fato que 
não era divulgado ao conhecimento 
dos brasileiros e no Japão, também uma 
velocidade de até 600km/h e na Itália, 
uma velocidade de até 400km/h. Com 
esse objetivo vamos divulgar as veloci-
dades dos trens Ingleses e Franceses. 

Os trens de alta velocidade na In-
glaterra (TGV), não chegam a 600km/h 
como na China e no Japão, mas têm 
uma velocidade apreciável, tanto que 
este interlocutor, acredita ser esta a 

velocidade para os trens de longo per-
curso a transportar pessoas no Brasil, 
ou seja, aproximadamente 350km/h, 
como acontece na Itália. Vejam bem, 
na Inglaterra o sistema é inovador, ou 
seja, existe um sistema de procura de 
energia elétrica, que é AUTO-SUFI-
CIENTE. Busca-se a energia elétrica 
através do sol que em nosso país vai se 
dar muito bem porque os candidatos do 
PSDB, do PT e do PMDB desmonta-
ram a rede que servia de transmissão 
em nosso país. Na França, a velocida-
de dos trens varia até 350km/h.  Hoje, 
nós temos em nosso Estado e no Brasil 
que os terrenos pertencentes as antigas 
ferrovias se constituem em patrimônio 

da União, e não devem ser delapidados 
como ocorre agora, com fiação furta-
da, dormentes apodrecidos, estações 
todas abandonadas. Este fato existe 
porque foi provocado pelos políticos 
do PSDB, do PT e do PMDB, e todos 
os partidos de esquerda, que fizeram 
exatamente como queriam destruir 
o País, através da subversão. A nossa 
obrigação, é lutar para que esse estado, 
não ocorra, e montarmos um País, com 
muitas ferrovias, para o transporte de 
pessoas, mesmo porque não vão estar 
alicerçadas no pedágio.

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente

Você elegeu os piores administradores do país, eles cortaram os trens de longo percusso.

Malha
ferroviária da  
Inglaterra

Malha
ferroviária da  

França

VOCÊ JÁ VIAJOU 
DE TREM?


