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Estive observando os trens no mun-
do e neste caso observei particularmen-
te Israel, pois conheço uma máquina 
feita por Israel que simplesmente deixa 
uma via de trem pronta no final com os 
trilhos. Mas procurei pelos trens em Is-
rael e não encontrei e fui a caminho da 
Espanha e Alemanha, os trens de alta 
velocidade da Espanha, tem que fazer 
reserva para conseguir viajar, pelo me-
nos 60 dias com antecedência e esses 
trens viajam na velocidade de 300 km/h, 
assim terão as belas visões das cidades 
da Espanha, Barcelona, Málaga, Ma-
drid entre outras, belas paisagens em 
alta velocidade. O Grupo Renfe, famosa 
operadora ferroviária da Espanha, criou 
o Avlo, a versão low cost (baixo custo) 
de seus trens de alta velocidade, viajam 
de qualidade e acessível a todos.

Viajar de trem na Alemanha também 
é uma experiência única. Conforto, Pra-
ticidade e Pontualidade! As passagens 
de trem na Alemanha podem ser adqui-
ridas com uma antecedência de até 120 
dias da data da viagem. Nos trens da 
Alemanha não é obrigatório a reserva 
de assento, com exceção dos trens no-
turnos e de alta velocidade. Esse trem 
de alta velocidade atinge até 320 km/h.

Não é necessário fazer check in 
antecipado, recomenda-se chegar na 
estação com uma antecedência míni-
ma de 30 minutos antes da partida do 
trem. Com a Deutsche Bahn, você via-
ja de Trem na Alemanha e por países 
vizinhos, o German Rail Pass oferece 
viagens ilimitadas dentro da Alemanha 
de acordo com a quantidade de dias 
que você escolher no passe! E o me-
lhor, não há limite de distâncias para 
percorrer em um dia de viagem.

Para finalizar, frequento muito a ci-
dade de Manduri, onde eu tenho vários 
amigos, e dentre eles, eu conheço um 
cidadão de nome Wellington de Freitas, 
dono de uma pequena empresa, de nome 
Rádio Cidade, famosa por divulgar as 
notícias da região, que fez pesquisa e 
descobriu que os políticos do PSDB, 
não conseguiram DESTRUIR O PA-
TRIMONIO DAS FERROVIAS, e as-
sim todas se mantiveram “INTACTAS”. 
Ou seja, o cidadão de nome Geralápio 

Alkmim, que era o governador destru-
tivo do PSDB, fez a vontade do gover-
nador Mario Covas, e EXTINGUIU, 
as rodovias de “longo percurso, para 
o transporte de pessoas”, e investiu no 
transporte de pessoas, INCENTIVOU 
A PERMISSÃO DOS PEDAGIOS, e 
hoje nós vivemos o CAOS do transporte 
rodoviário no BRASIL.

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente

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

Malha ferroviária da Alemanha Malha ferroviária da Espanha

Viajar de trem, uma experiência, única, 
mágica e rápida! Viajando pelo mundo!


