


FERROVIA	  TEREZA	  CRISTINA	  S/A	  

Em	  1º	  de	  fevereiro	  de	  1997	  a	  Ferrovia	  Tereza	  Cristina	  S/A	  
assumiu	  a	  gestão	  do	  modal	  ferroviário	  no	  Sul	  de	  Santa	  
Catarina,	  com	  foco	  no	  transporte	  de	  carvão	  da	  região	  
carbonífera	  para	  o	  Complexo	  Termelétrico	  Jorge	  Lacerda,	  
em	  Capivari	  de	  Baixo.	  	  

De	  lá	  para	  cá,	  superou	  a	  marca	  de	  45	  milhões	  de	  toneladas	  
transportadas,	  promoveu	  uma	  série	  de	  melhorias	  e	  aprimorou	  as	  
operações	  investindo	  mais	  de	  R$	  51	  milhões	  	  na	  sua	  estrutura	  
operacional	  (locomotivas,	  vagões	  ,	  	  oHicinas,	  via	  permanente,	  
sinalização,	  segurança	  de	  passagens	  em	  nível,	  softwares,	  
adequações	  ambientais,	  capacitação	  de	  colaboradores	  e	  
Responsabilidade	  Social).	  
	  

164	  km	  de	  linha	  férrea	  
-‐	  14	  municípios:	  Imbituba,	  Laguna,	  Pescaria	  
Brava,	  Capivari	  de	  Baixo,	  Tubarão,	  Sangão,	  
Jaguaruna,	  Içara,	  Criciúma,	  Siderópolis,	  Morro	  da	  
Fumaça,	  Cocal	  do	  Sul,	  Urussanga	  e	  Forquilhinha.	  
	  



VI	  BRASIL	  NOS	  TRILHOS	  

DEBATE	  TÉCNICO	  |	  SEGURANÇA	  
	  

“Segurança	  ferroviária	  nas	  comunidades:	  relacionamento”	  
Programa	  Paz	  na	  Linha	  



SEGURANÇA	  



Abalroamento:	  Condutor	  do	  veículo	  cruzou	  a	  PN	  sem	  respeitar	  
a	  placa	  de	  PARE,	  OLHE	  e	  ESCUTE,	  além	  da	  sinalização	  ativa.	  	  Não	  
houve	   danos	   no	   material	   rodante,	   apenas	   danos	   de	   pequena	  
monta	  no	  veículo.	  

SEGURANÇA	  



PROGRAMA	  PAZ	  NA	  LINHA	  

Segurança	  é	  Destaque	  
Os	  investimentos	  realizados,	  desde	  que	  a	  Concessionária	  
assumiu	  (1997),	  possibilitaram	  a	  redução	  de	  mais	  de	  
95%	  no	  indicador	  de	  acidentes	  ferroviários,	  
principalmente	  por	  meio	  da	  implantação	  do	  Programa	  
Paz	  na	  Linha.	  

Segurança	  
Redução	  de	  Acidentes	  

Comunidade	  
Desenvolvimento	  Humano	  

Empresa	  
Marca	  Social	  

Meio	  Ambiente	  
Preservação	  Ambiental	  



PROGRAMA	  PAZ	  NA	  LINHA	  

Concurso	  de	  Redação	  e	  Desenho	  



RELACIONAMENTO	  



CONTATO	  

Vanessa	  Mendes	  	  
Assessora	  de	  Comunicação	  
Communications	  Adviser	  
+55	  (48)	  3621-‐7724	  
vanessa.mendes@ftc.com.br	  
www.ftc.com.br	  

OBRIGADA!	  


