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Gigante do setor ferroviário chega a Três Rios
Com contrato para a produção de noventa trens
para o Governo do Estado e para a Supervia, a
empresa CNR – China Northern Railway é a mais
nova integrante da cadeia produtiva do setor
metroferroviário de Três Rios.
A CNR, produtora de equipamento ferroviário é
fornecedora líder na área de locomotivas e
material circulante. Seu mercado abrange China,
Austrália, Ásia e África. Fornece mais da metade das 500 mil locomotivas e material circulante
rodando em mais de 70.000 km de ferrovias chinesas, com histórico de manutenção de excelentes
relações com os clientes baseados na qualidade e desempenho superiores.
A empresa foi vencedora da licitação do Governo do Estado, dentro da qual, a produção deveria
acontecer em território fluminense, onde seriam aportados os investimentos e utilizada a mão-deobra local.
Dentro deste cenário, a empresa T’Trans – instalada em Três Rios há 12 anos, com unidade fabril de
64.700 m², foi escolhida para receber o projeto de cooperação técnica, após negociações, que
tiveram início em reuniões no Palácio Guanabara, com a presença do Governador Sérgio Cabral, do
secretário de Estado de Transportes Júlio Lopes, representantes da embaixada chinesa no Brasil,
investidores chineses e o Prefeito Vinicius Farah.
Após a reunião no Rio, os investidores visitaram as instalações da empresa em Três Rios,
acompanhados pelo Prefeito, que junto ao presidente da T’Trans, Massimo Giavina, apresentaram
toda a parte de infraestrutura e uma série de agentes facilitadores oferecidos pelo Governo
Municipal, como a disponibilidade de uma área de 12.600 m² para obras de expansão da empresa,
para a viabilização do contrato de Cooperação técnica, que foi assinado ainda na manhã de ontem
(24).
Segundo o presidente da empresa, esta produção vai gerar demanda de abertura de cerca de 1.200
novos empregos nos próximos anos, triplicando o número de funcionários atuais.
“Não tenho dúvidas de que Três Rios estará em breve entre as duas maiores cidades do Estado do
Rio de Janeiro e é muito bom estar fazendo parte deste crescimento” – afirmou Giavina,
agradecendo o empenho do Prefeito Vinicius Farah em proporcionar mais esta conquista para Três
Rios.
Farah que participou de cada etapa das negociações, junto ao Governador Sérgio Cabral,
comemorou mais esta conquista para os trirrienses – “Estamos tendo nosso valor e nosso potencial
reconhecidos, principalmente pelo governador Sérgio Cabral e toda sua equipe de governo. Três
Rios está recebendo investimentos fortes em todos os setores e não para de crescer”.
Ele acrescentou que o Governo está atuando também na qualificação profissional, por meio da
Escola Técnica Municipal para atender a este mercado em constante crescimento.

