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TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. (“TLSA”) vem, em 

observância às determinações do artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02, informar a seus 

acionistas e ao público em geral que tomou conhecimento pela mídia de que o Tribunal 

de Contas da União (“TCU”) proibiu novos repasses de recursos públicos à TLSA 

(Malha II) por parte da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., Fundo de 

Investimento do Nordeste – FINOR, Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste – FNE, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e BNDES Participações S.A. – 

BNDESPar, para as obras de construção da ferrovia Transnordestina.  Até a presente 

data, a TLSA não foi formalmente citada ou intimada da decisão nem tampouco teve 

acesso a esta suposta decisão proferida ou aos autos. 

 

A TLSA informa que, tão logo seja formalmente citada ou intimada, tomará 

todas as medidas cabíveis para reverter a decisão proferida pelo TCU, na medida em 

que entende não ter havido qualquer irregularidade na celebração de contratos para a 

construção e exploração da ferrovia Transnordestina. 

 

O projeto da Malha II teve seus prazos de conclusão readequados em 2013 e 

prevê financiamento e aportes, públicos e privados, de aproximadamente R$ 11,2 

bilhões para a construção de 1,7 mil quilômetros de linhas ferroviárias, dos quais R$ 6,2 

bilhões já foram investidos até abril/2016. 

 

A TLSA entende as dificuldades enfrentadas pelo governo por conta da 

crise econômica, com o consequente atraso no repasse de recursos públicos, mas espera 

que elas sejam superadas para que a obra retome seu ritmo. 

 

A TLSA informa, ainda, que Ciro Ferreira Gomes não foi reconduzido ao 

cargo de Diretor Presidente da TLSA. A TLSA informará oportunamente a nomeação 

de seu Diretor Presidente. 

 

A ferrovia Transnordestina tem 56% de obras concluídas e 600 km de malha 

pronta. Trata-se de uma obra que irá transformar a realidade do Nordeste, levando 

desenvolvimento e geração de emprego ao sertão do Brasil.  

 

Fortaleza, 19 de maio de 2016. 

 

 

 

Edgard Torres dos Reis Filho 
Diretor de Relações com Investidores 

Transnordestina Logística S.A. 


