
 
 

Ref. 145/15 
 
Prezado Representante, 
 
Reiteramos que está confirmada Reunião para amanhã, das 10:30 às 14:00h, com o 
Dr. Thertison Oliveira da SUFER, na sede da ANTT - Setor de Clubes Esportivos Sul - 
SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 – Brasília, específica para Operações 
Acessórias nas ferrovias. 
 
Dada a importância do encontro, solicitamos o seu empenho de participação, visto que 
será a última reunião com a Agência antes da edição da Nova Regulamentação sobre a 
matéria. 
 
Faremos um encontro dos participantes ANUT no saguão da Agência às 10:15.   
 
Atenciosamente. 
 
Renato Voltaire Barbosa Araujo 
Diretor Operacional 
Tel/Fax: (55) (21) 2532-0503  
diretoria@anut.org.br / www.anut.org.br  
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio 
Ambiente.  
---------------------------------------------------------------------------
------------ 
 

 
 
De: Secretaria ANUT [mailto:anut@anut.org.br]  

Enviada em: terça-feira, 9 de junho de 2015 18:13 
Para: anut@anut.org.br 

Assunto: ANUT - Confirmada Reunião ANTT Operações Acessórias 
Prioridade: Alta 

 

CONFIRMAÇÃO DE REUNIÃO 
 

 
 

Ref. 121/15 
 
Prezado Representante, 
 
Conforme nosso e-mail anterior reproduzido abaixo, confirmamos Reunião no dia 
24/junho, das 10:30 às 14:00h, com o Dr. Thertison Oliveira, na sede da ANTT - Setor 
de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 - Brasília (a sala 
será confirmada posteriormente). 
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Sua participação é importante e solicitamos confirmação de presença o mais breve 
possível. 
 
Atenciosamente. 
 
Renato Voltaire Barbosa Araujo 
Diretor Operacional 
Tel/Fax: (55) (21) 2532-0503  
diretoria@anut.org.br / www.anut.org.br  
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
De: Secretaria ANUT [mailto:anut@anut.org.br]  

Enviada em: quarta-feira, 3 de junho de 2015 12:51 
Para: anut@anut.org.br 

Assunto: ANUT - Reunião ANTT - OPERAÇÕES ACESSÓRIAS 

 

 
 

Ref. 112/15 
 
Prezado Representante, 
 
Em continuação a nossa reunião sobre operações acessórias, realizada no último dia 
26/maio na ANUT, mantivemos contato com a ANTT que agora quer, como pode ser 
visto no e-mail abaixo, um encontro com as empresas envolvidas para uma discussão 
de ajuste fino para edição final da revisão da Resolução dos Usuários. 
 
A princípio, a reunião está marcada para dia 24/06 das 10 às 13 horas e sua 
participação é imprescindível. 
 
Ressaltamos que, conforme destacado no e-mail da Agência, que os temas abordados, 
quando pertinentes, terão tratamento confidencial. 
 

Solicitamos urgente pronunciamento de interesse de participação na Reunião do dia 
24/06. 
 
Atenciosamente. 
 
Renato Voltaire Barbosa Araujo 
Diretor Operacional 

Tel/Fax: (55) (21) 2532-0503  
diretoria@anut.org.br / www.anut.org.br  
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Esta mensagem, incluído seus anexos, tem caráter confidencial e é restritas ao(s) destinatário(s). 
O uso não autorizado, a replicação ou disseminação do seu conteúdo são proibidos. 
 

 
 
 
De: Thertison Teixeira de Oliveira [mailto:thertison.oliveira@antt.gov.br]  

Enviada em: segunda-feira, 1 de junho de 2015 16:32 
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Para: 'anut@anut.org.br' 

Cc: Mariana Lombardo de Lima; Aroldo Cardoso De Araújo Fillho 

Assunto: Reunião - OPERAÇÕES ACESSÓRIAS. 

 
 
Prezado senhor Voltaire, 
 
Conforme combinado, por meio de contato telefônico, solicito que confirme, até o dia 
5/6/2015, data de realização de reunião, a ser realizada nesta Antt, para esclarecimentos 
adicionais acerca das contribuições aos art. 2º, inciso  XXIV c/c o art. 4º da proposta de minuta, 
contida no endereço 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/38861/Tomada_de_Subsidio_n__003_2015.
html . Reitero  que é desejável que sejam tragos à esta reunião documentos, fatos, relatos, 
situações e toda forma de documentação que possa, de alguma forma, facilitar o 
entendimento e a adoção de uma solução aos problemas levantados. Ressalto que todos os 
fatos, o contexto e o desenlance envolvidos na reunião serão tratados no mais estrito sigilo 
que lhes é pertinente. 

Atenciosamente, 

Thertison Teixeira de Oliveira  

Especialista em Regulação de Transportes Terrestres - EREG 

Superintendência de Infraestrutura  e Serviços  de Transporte de Cargas - SUFER  
Gerência de Regulação e Outorga de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas - 
GEROF 
Tel.: (61) 3410-1624 
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