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Beijing, “Diário do Povo on line” – 

a China estabeleceu a maior rede fer-

roviária de alta velocidade do mundo, 

com uma extensão de 22.000 Km o 

somatório de todos os seus caminhos 

de ferro, de alta velocidade supera o 

aglomerado das ferrovias congêneres 

de todo o mundo, segundo um anúncio 

oficial divulgado.

“A China detém 124.000 Km de 

ferrovias e 22.000 Km de linhas ferro-

viárias de alta velocidade. As ferrovias 

de alta velocidade transportaram já 

mais de 7 bilhões de passageiros” disse 

Huang Xin um oficial da China Railway 

Corporation, com base em uma reporta-

gem no site Chinanews.com. 

De acordo com Huang, a China 

possui a rede de alta velocidade mais 

moderna e desenvolvida do mundo, 

bem como o trem bala comercial mais 

rápido. O país concebe e produz de for-

ma autônoma um elevado número de 

produtos relacionados ao setor. Muitas 

das tecnologias ferroviárias produzidas 

na China são, também elas das mais 

avançadas do mundo. A China criou 

um protótipo de trem-bala magnético 

que alcança a velocidade de 600 km/h. 

O feito é possível graças ao sistema 

magnético que reduz a fricção com o 

chão e ainda propulsiona o trem para a 

frente. O projeto, da empresa estatal de 

CRRC da China, está previsto para ser 

produzido comercialmente em 2021.

AQUI NO BRASIL.

Na ordem, segue FHC, Mario Co-

vas (ex-governador, ofereceu para PM, 

VTR de tipo Land Rover, trens espa-

nhóis), que o Ministério Público, ficou 

com a boca – fechada), e outras mutre-

tas, mais Geraldo Alckmin outro la-

drão do país, e por último o João Doria, 

todos do PSDB. Todos eles, são ladrões 

do PSDB, esta sigla, ninguém vai tirar 

deles: são vagabundos, e ladrões do 

PSDB, pois retiraram os trens de longo 

percurso de circulação, sem terem con-

sultado o povo para este fim.

Segundo consta, a Estrada de Ferro 

Sorocabana, e a CIA Paulista de Ferrovias, 

davam lucro, e eles não se estimularam 

para esse fim. Acabaram com os trens de 

longo percurso, para o transporte de pas-

sageiros, uns vagabundos (sempre), mau – 

caráter, não tem vergonha na cara. Tão de 

esquerda, que deixaram o terreno, para que 

as prefeituras, fizeram e desfizeram dos 

terrenos, e a eletrificação, deixaram que os 

vândalos a usassem para fins escusos (não 

existe qualificação para esses safados). E 

nós que temos que pagar pedágios.
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