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 Nesta edição de dezembro de 2012, o 

ABPF Boletim publica as notícias das 

Regionais da ABPF, bem como o segundo 

artigo sobre as ferrovias fluminenses escrito 

pelo José de Vasconcelos. Ficam aqui 

nossos votos de Próspero 2013. Por fim, 

lembramos que toda colaboração ao Boletim  

deve ser encaminhada para o e-mail 

paz.lourenco@gmail.com. 

 

Destaques deste mês 

 Noticiário das Regionais 

 

Artigo 

 Reminiscências das Ferrovias Flumineses II 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Regional Campinas  

 

     A Regional deseja um feliz ano novo a todos os associados, 

amigos e simpatizantes da ABPF que nos acompanham pelo boletim eletrônico mensal. Que 

2013 seja um ano repleto de realizações e muita paz! 

A VFCJ não interrompeu suas atividades neste final de ano e operamos normalmente, 

inclusive os trabalhos de oficinas, onde prosseguimos com a troca de todos os tubos da 

caldeira da locomotiva RMV 505. No dia 28 de dezembro, todos os tubos já haviam sido 

expandidos e soldados no lado da fornalha. A caldeira foi enchida de água para realização do 

teste hidrostático. Foram substituídos alguns estais, e partes da caixa de fumaça que estavam 

em início de corrosão. Retiramos os dois condutores de vapor para ajustes e esmerilhamento, 

e também ajustamos o regulador. Após os testes, confeccionaremos uma nova peneira em aço 

inox especial.  Para o mês de janeiro ela já deve voltar ao tráfego com o devido laudo da 

caldeira e com outros serviços menores feitos. Só não teremos tempo de fazer a repintura, pois 

logo após o término destes serviços de restauração, faremos o mesmo serviço de troca de 

tubos na locomotiva NOB 401. 
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Acima: Interior da caldeira da locomotiva 505. 

Abaixo: Locomotiva 3136 em testes na estação de Jaguariúna. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Locomotiva 3136 em testes na estação de Jaguariúna. 

Abaixo: Pessoal da ABPF-Araraquara em visita à VFCJ. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Vistas do compartimento do motor diesel da locomotiva 3136. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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 O auto de linha AL-4 está com o eixo novo montado e voltou à linha para testes. 

Resta terminar a sua pintura. O auto de linha AL-3 também está pronto e ambos devem 

sair juntos da oficina após o término da adaptação da carreta que estamos fazendo para as 

ferramentas e materiais. O AL-3 teve alguns problemas no motor de partida e está sendo 

ajustado graças à participação e dedicação do associado Evandro Zonzine e João Sigrist. 

 

 
Novo eixo do auto de linha AL-4. 

Foto: Hélio Gazetta Filho. 

 

A locomotiva Mogiana GE 3136 (antiga número 3) teve um dia de operação em 

caráter emergencial no qual efetuou duas viagens de Jaguariúna a Tanquinho em 

substituição à locomotiva 604. Esta última teve que ser deslocada para ajudar a 401 no 

trem de Anhumas, pois a 505 está em restauração. A 3136 tracionou o trem nos dois 

horários, não havendo reclamação por parte dos passageiros, muito embora, na volta os 

carros foram atrelados ao outro trem, que foi tracionado pela locomotiva a vapor 401. 

Durante estas viagens houve dois pequenos problemas elétricos resolvidos pelo Rodrigo 

Cunha que acompanhou o trem, e assim terminamos o dia sem atrasos. Por fim, estas 

viagens foram ótimas pois verificamos a receptividade da 3136 pelos visitantes, e testamos 

o funcionamento da Ge-é-zinha durante o dia todo. Devido aos defeitos encontrados, 

resolvemos substituir o que sobrou da parte elétrica antiga por nova e trocar alguns 

componentes elétricos como os resistores. Estes serviços estão em anadamento e devem 

ser concluídos até o dia 15 de janeiro. Mesmo assim, já iniciamos o processo de pintura do 

motor e do compartimento interno do capô, e várias portas do lado externo.  
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Acima: Interior do carro CR-10 em restauração. 

Abaixo: Exterior do carro restaurante CR-10. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Na oficina de carros de passageiros, continuamos com os trabalhos no carro CR-10 

(antigo carro restaurante R-1 da Mogiana), que após a troca de assoalho está tendo 

recuperado o último compartimento que é a cozinha. Por fora, o carro já ostenta as 

inscrições “C M E F” e em breve a classificação “RESTAURANTE” como ostentava 

originalmente em seus tempos de Mogiana.  

A equipe de via permanente prossegue no transporte de dormentes de concreto 

usados doados pela FCA e assentamento deles em nossa linha. Até o momento 

transportamos 17.664 dormentes, dos quais 12.664 foram assentados, segundo 

levantamento e acompanhamento do Sr. Ivo Arias. 

Desde o final do mês de novembro, o associado e colaborador Jorge Cialowisk, 

mais conhecido como China ou Argentino, trabalhou nas melhorias e ampliação da parte 

elétrica nas oficinas de CG, proporcionando maior segurança e confiabilidade no dia a dia 

das oficinas. 

 

 
Dormentes de concreto doados pela FCA prontos para serem distribuídos pela linha. 

Foto: Hélio Gazetta Filho. 

 

Também recebemos em dezembro a visita dos associados e amigos de Araraquara, 

que vieram ver os trabalhos na ABPF e em muito nos ajudam, desde os tempos em que a 

locomotiva 9 estava na cidade. Agradecemos a visita dos associados e esperamos que 

venham por aqui mais vezes. 

Estamos realizando parte do cercamento do pátio e girador de Anhumas. O portão 

na entrada do lenheiro já foi colocado, bem como os mourões ao lado da rua. Aguardamos 
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agora a compra da tela para terminarmos o cercamento. A instalação do portão já inibiu a 

entrada de pessoas e de caminhões que jogavam lixo no pátio. 

Agradecemos a dedicada participação dos seguintes associados e colaboradores: 

Antonio Edson Laurindo dos Santos que cuida dos sistemas de freios, Jean Claud 

Ducombs, Vanderlei Zago nas fotografias e serviços na marcenaria, Cristiano Belarmino 

nos serviços de instalação elétrica nos carros e fabricação de regulador de voltagens e seu 

pai Sr. Isaldo Belarmino que nos ajuda em usinagem de peças, Sr. João Sigrist que nos 

ajuda na manutenção das locomotivas diesel, na geração de luz dos carros de passageiros e 

na liderança dos serviços de recuperação, a empresa MOMBRAS de Piracicaba SP que 

sempre colaborou na doação de refratários e uma forja para uso nas oficinas, Mauricio 

Alves (Bim Bim), nos serviços das oficinas de carros e na locomotiva diesel, Norberto e 

Rodrigo Tomassoni também na locomotiva diesel, Vanderlei Costa, Cristiano Bueno, 

Jurair Alves da Silva, Gerson Nogueira Ramos que participa dos projetos de reativação da 

Litorina 5002, Francisco Carlos Bianchi na fundição de peças, Sr. Albert Blum que é 

assessor da diretoria da VFCJ e nosso elo com a MRS, a empresa Acrílicos Marcon 

através de sua proprietária Sra. Sueli Marcon, a empresa GT Locação de Munck Ltda. que 

sempre colabora no carregamento e transporte de material, ao Sr. André Aranha que é 

Secretário Municipal de Transportes e nosso elo de contato com a Prefeitura Municipal de 

Campinas, Mauricio Poly na assessoria dos serviços de informática, e o agradecimento 

especial para o Jorge Cialowisk que cuida da parte elétrica e iluminação do pátio de Carlos 

Gomes e Anhumas, a Daiane Kowaleski, ao Rodrigo Cunha que tem nos ajudado nas 

oficinas, Sr. André Louwart que é engenheiro agrônomo e muito tem colaborado conosco 

na capina química da via permanente, o Sr. Evandro Zonzine na recuperação do auto de 

linha, e o colaborador Ronald (Borroso) também nos serviços de adaptação e apoio nos 

serviços externos para as locomotivas. Por fim agradecemos a todos os outros que 

participam e ajudam na operação da ferrovia. Mais informações pelo e-mail 

abpfcps@terra.com.br (por Hélio Gazetta Filho – ABPF) 

 

Núcleo de Rio Claro-SP 

 

Durante os meses de novembro e dezembro, a ABPF Rio Claro realizou algumas 

obras em sua sede, começou a preparação para a 2ª Exposição Memória do Ferroviário e 

participou de um programa de rádio especial, promovido por um dos associados. 

No mês de novembro, por causa das fortes chuvas, foi necessário realizar uma 

operação para cortar o mato do jardim da sede, trabalho que foi realizado em dois finais de 

semana consecutivos, pelos associados Roberto dos Reis (Diretor Financeiro), Jônatas de 

Camargo (Secretário) e José Carlos de Camargo. 

Já durante o mês de dezembro, foram realizadas obras na sede, também necessárias 

por causa das intensas chuvas. Um problema recorrente que foi observado pelos 

associados é a infiltração de água pela soleira da porta do segundo andar, quando a chuva 

bate diretamente na mesma. Esse é um problema antigo, que ocorria antes mesmo de 

assumirmos o prédio, e já provocou o estrago de parte do piso de madeira próximo a porta. 

Para tentar resolver esse problema, foi recuperado o piso, fechando-se os buracos que  
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Acima: fenda que surgiu no cimento de acabamento da base de tijolos da cabine. A água da foto 

foi jogada para preencher o espaço com cimento. Abaixo: associado José Carlos fechando a 

fissura, visando melhorar o aspecto do local e evitar que a infiltração continuasse ocorrendo. 
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foram provocados pela infiltração, e também se tentou instalar uma borracha vedante no 

local. Infelizmente essa idéia não deu certo, pois foi constatado que a soleira de mármore 

foi instalada torta em relação ao piso de madeira, deixando uma grande abertura por baixo 

da porta, mesmo com a borracha instalada e não provocando nenhum ganho real em 

impedir a água de entrar. Para resolver esse problema definitivamente, será necessário 

reinstalar a placa de mármore, trabalho que será realizado em 2013. 

 
Acima, da esquerda para a direita: Diretor Administrativo Eder, Secretário Jônatas e Diretor de 

Marketing Renan durante o programa de rádio. Abaixo, da esquerda para a direita: associado e 

radialista Marco Muniz, Diretor Renan, Diretor Eder e Secretário Jônatas. 
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Também iniciamos a restauração da base de tijolos que cerca o andar térreo da 

cabine, e cujas laterais possuem lugares onde o cimento está caindo por causa da 

infiltração, com grandes fissuras ameaçando derrubar sessões inteiras do acabamento 

lateral. No momento, não é nada que ameace a integridade física do prédio, mas que pode 

vir a se tornar em um futuro distante, caso não seja cuidado agora. O serviço foi executado 

pelo associado José Carlos. 

Em 16 de dezembro, o Diretor Administrativo Eder Schnetzler, o Diretor de 

Marketing, Renan Barbetta e o Secretário Jônatas de Camargo participaram de um 

programa especial de rádio, voltado para a história da ferrovia, promovido pelo nosso 

associado Marco Muniz. O programa, que teve duração de quatro horas, teve uma boa 

participação do público, que emocionou a todos contando suas histórias com a ferrovia, e 

demonstrando mais uma vez a falta que faz o trem de passageiros e o saudosismo que 

existe para com relação às antigas ferrovias. Foram contados causos, curiosidades, sanadas 

dúvidas dos ouvintes e falado um pouco sobre a história da ABPF Nacional e do Núcleo 

de Rio Claro. Diante da boa repercussão, já está sendo estudada a realização de novos 

programas, tanto para divulgação da associação na cidade, quanto para a divulgação da 

própria ferrovia. 

Começamos os trabalhos de preparação da 2ª Exposição Memória do Ferroviário de 

Rio Claro, a ser realizada em abril de 2013. Para não provocar correria e visando 

solucionar os problemas enfrentados na primeira edição, já foi votada a foto a ser utilizada 

no banner, parte dos textos, proposta dos dias da exposição, cronograma, assim como o 

lugar onde será realizada a mesma. Haverá algumas novidades em relação à primeira 

edição, mas basicamente seguirá o mesmo roteiro. Iremos colocando os amigos a par dos 

preparativos através de nosso Blog e dos boletins mensais. 

Nosso Blog é o http://abpfrc.blogspot.com, onde convidamos a todos para verem as 

novidades do Núcleo. Nosso endereço é na Avenida 8, s/n, antiga cabine de chaves, entre 

ruas 1 e 1B, Centro, Rio Claro, SP. Nosso horário de funcionamento atual é aos domingos, 

das 9 às 13 horas, e às quintas feiras, das 20 às 22 horas, mas é provável que ocorram 

mudanças próximas também, assim como em nossos e-mails de contato. Manteremos 

todos informados a respeito. (Fotos: Jônatas de Camargo; Marco Antonio Muniz.- ABPF-RC) 

 

Núcleo Regional do Vale do Itajaí - NuRVI 

 

 O NuRVI comunica neste mês de dezembro, com pesar, o prematuro falecimento 

aos 47 anos do seu associado Adilson José dos Santos, popularmente conhecido como 

“Duda”. Formado em história, associou-se a ABPF em 1991 e foi um dos dez integrantes 

do Vale do Itajaí, fundadores da Regional Santa Catarina em 1993 e consequentemente do 

NuRVI em 1995. Destacou-se em 1992 quando participou do reconhecimento do trecho 

desativado da EFSC na localidade de Subida, justamente o trajeto que hoje está restaurado. 

Foi ele que descobriu escondido entre as ramagens a data de construção da passagem 

superior em estilo românico, (vide ABPF – boletim 86 de abril de 2010, pg. 05) 

atualmente revitalizado. “Duda “ também nos ajudou muito no início da constituição do 

NuRVI, intermediando a doação de material de escritório inservível junto a empresa onde 

trabalhava. Atualmente, em razão dos seus afazeres, estava afastado das atividades de 

http://abpfrc.blogspot.com/
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preservação, mas, sempre que nos  encontrávamos perguntava acerca do desenvolvimento 

dos trabalhos no NuRVI. À sua família e em especial ao seu irmão, Sérgio Almir, também 

associado, e atual prefeito de Indaial-SC, enviamos nossas sentidas condolências. 

 

 
O agora falecido associado Adilson José dos Santos, em 26 de setembro de 1992, procedendo a 

limpeza da inscrição, por ele descoberta, da data de construção da passagem superior de 

Subida no atual trecho revitalizado da EFSC. Foto: Charles Frederico Thurow. 

 

 Destacamos também neste finalizar de 2012, a afixação da logomarca “ABPF” bem 

como a afixação da numeração nos carros P 01 e P 03 do NuRVI, velho anseio a muito 

aguardado, mas nunca realizado em função da economia de gastos. Agora foi possível a 

realização deste feito graças a doação dos adesivos pela Regional Santa Catarina a cuja 

direção a coordenação e os associados do NuRVI efusivamente agradecem. 

 Nossos agradecimentos especiais  ao associado Adalberto Barth , que neste mês de 

dezembro realizou solitariamente os trabalhos de limpeza do pátio da garagem, mês 

atípico, que teve pouca participação dos associados, a maioria participando das intensas 

atividades na Regional Santa Catarina em Rio Negrinho-SC, ou envolvidos em atividades 

particulares. Adalberto também se destaca realizando os serviços de frete para o NuRVI e 

na restauração de equipamentos de uso na composição, trabalho que realiza em sua oficina 

artesanal juntamente com o filho Jayson, ao qual também agradecemos pela colaboração. 
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 A coordenação do NuRVI agradece a dedicada participação dos seus associados 

neste ano de 2012, um ano desafiador e cheio de percalços, mas superados, graças a união 

de todos. Aos associados, colaboradores e amigos um feliz e próspero 2013. Conclamamos  

a todos para mais um ano de desafios e realizações, na certeza de que chegaremos ao 

destino almejado. 

 

 

Aspecto do carro P 01 agora com a logomarca "ABPF" e com a inscrição numérica. 

Foto: Luiz Carlos Henkels em 31/12/2012. 

 

 

 

 Em Rio do Sul, na estação de Matador, encontra-se depositado o material rodante 

do NuRVI, em restauração e por restaurar, bem como o museu estático e fotográfico 

relativo aos fatos históricos que marcaram a EFSC no Alto Vale do Itajaí. A estação se 

situa no Beco Artur Hering – Nº 50, bairro Bela Aliança de Rio do Sul. 

 Em Apiúna-SC, a localidade de Subida abriga o trecho revitalizado de 2,8 km da 

EFSC. Desta quilometragem, 1,7 km são de domínio público, incluindo-se o túnel de 68 

m, a ponte dos arcos em estilo românico e a passagem superior no mesmo estilo, bem 

como um belíssimo trecho em meio a mata Atlântica secundária. O restante do trajeto – 
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1,1 km – se desenvolve por dentro do pátio da Usina Hidrelétrica Salto Pilão, local onde 

também se localiza a gare e abrigo da composição histórico cultural. Este trajeto, bem 

como a composição, só poderão ser visitados com acompanhamento de associados, 

devidamente e antecipadamente  autorizados pela gerência da Usina. O acesso à localidade 

de Subida se dá pela rodovia  BR-470, km 112 + 500 m para quem procede de Blumenau e 

km 113 - 500m para quem procede de Rio do Sul. 

 Em Ibirama-SC, a Fundação Cultural, situada no antigo Hospital Hansahoehe, 

mantém aberta ao público a Sala Hermann Baumann com mostra fotográfica  relativa as 

atividades da EFSC em Apiúna e Ibirama. A exposição foi organizada pelo escritor 

Rubens Roberto Habitzreuter  com apoio do CESAP (Consórcio Empresarial Salto Pilão) e 

com apoio cultural do NuRVI. Mais detalhes e agendamentos podem ser obtidos com a 

coordenadora Wilde Bauner pelo telefone (47) 3357- 4442. Lembramos que Ibirama dista 

apenas 10 km do trecho revitalizado  da EFSC, sendo que em frente ao  trevo de acesso à 

cidade, na BR-470, encontra-se a centenária ponte metálica do ramal Ibirama da EFSC, 

construída pela Bachstein & Kopell em 1909. A obra restaurada em 2005 pelo CESAP, 

certamente merece uma visita. 

 Em Indaial, o Museu Municipal Ferroviário Silvestre Ernesto da Silva, situado na 

antiga estação ferroviária, no centro da cidade, voltará a abrir ao público a partir de sete de 

janeiro em horário comercial. Aos sábados o horário permanece de 8h até 12h. O museu 

tem exposição fotográfica relativa à atuação da EFSC em Indaial e arredores, documentos, 

peças ferroviárias de várias procedências, e tem o apoio cultural do NuRVI. Mais detalhes 

poderão ser obtidos com a coordenadora Rita Rosângela Pieritz pelo telefone (47) 3394-

0708 ou pelo e-mail museu@indaial.sc.gov.br . 

 Em Blumenau-SC, que dista 25 km de Indaial, recomendamos uma visita à histórica 

locomotiva Macuca, uma Orenstein &  Koppel– rodagem 0-6-0T fabricada em 1908, e que 

a partir de 1935 passou a ser a Nº 1 da EFSC. A locomotiva se encontra exposta  no jardim 

da Prefeitura Municipal, local onde no passado era o km 0 da ferrovia. A partir deste ponto 

também podem ser visitados, ou pelo menos vislumbrados,  a majestosa  ponte metálica,  o 

túnel de 80 m e a ponte dos arcos, obras que atualmente atendem ao fluxo urbano 

rodoviário de Blumenau. Mais informações com  Luiz Carlos Henkels, secretário e 

relações públicas do NuRVI, pelo telefone ( 47 ) 3333-1762.  (por Luiz Carlos Henkels – 

ABPF-NuRVI) 

 

Regional Sul de Minas 

 

A Regional Sul de Minas informa que os trabalhos estão em grande parte 

concentrados na reforma da locomotiva 327. As rodas motrizes já foram para Paulínia-SP 

aonde vão ser torneadas. A locomotiva já está completamente desmontada e várias partes 

já foram trazidas as oficinas de Cruzeiro-SP. Em Cruzeiro estão sendo feitos novos 

conjuntos de molas para a suspensão, completamente novos, pois os antigos além de 

desgaste eram totalmente irregulares e usavam molas sem qualquer padrão. E em São 

Lourenço-MG, já foram iniciados os trabalhos de troca de tubos, serpentina e troca de 

espelhos.  (por Bruno Sanches – ABPF-Sul de Minas) 

 

mailto:museu@indaial.sc.gov.br
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Regional São Paulo 

 

    A ABPF-SP deseja a todos um 2013 repleto de saúde, paz, e 

muitas realizações! 

O Trem cultural dos Imigrantes (Brás – Moóca) estará operando neste mês de 

janeiro, “período de férias”, aos sábados e domingos, No feriado de 25 de janeiro, 

Aniversário da cidade de São Paulo, também estaremos operando. A partir do mês de 

fevereiro, o Trem dos Imigrantes estará operando apenas aos domingos.  

Entre as 10h30 e 16h, a locomotiva a vapor Nº 5 fabricada em 1922, que no passado 

pertenceu à antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, realiza passeios partindo a cada hora 

em média, com duração aproximada de 25 minutos. A contribuição para custos 

operacionais é a partir de R$ 10,00 por visitante. Apenas crianças de até cinco anos de 

idade viajando no colo do responsável não pagam bilhete no trem  

 O Museu Ferroviário do Funicular de Paranapiacaba (Alto da Serra – Distrito de 

Santo André) permanece aberto a visitação. Aos Sábados e Domingos entre as 10h e 16h. 

A contribuição para custos operacionais é de R$ 3,00 por visitante. (extraído de 

www.abpfsp.com.br). 

 

 
 
 

 

Reminiscências das Ferrovias Flumineses II 

 

Segue a foto nº 1. Trata-se de uma bucólica imagem de um trem, no ramal de 

Niterói-RJ, passando em frente à antiga fábrica de sardinhas enlatadas “Coqueiros”, ao 

final de uma ensolarada tarde em horário de verão (18h30min), dia 13/11/1975. 

Poucos têm conhecimento de que nessa P.N., 30 anos atrás (1945), foi palco de um 

acidente de gravíssima proporção, entre um trem de passageiros que colidiu com um carro 

elétrico (bonde), tendo a loco a vapor ido parar no meio da rua depois de cortar o bonde ao 

meio. Do fato resultaram alguns óbitos, principalmente no carro reboque do elétrico.  

Na foto, no local da P.N. onde se encontram paralelepípedos, somente existiam um 

cruzamento entre as linhas dos trens com os bondes em forma de “X”. Os bondes, após o 

cruzamento, seguiam pelo lado onde se encontra a amendoeira, em linha singela, até Porto 

da Madama (Porto Velho), onde ganhava linha dupla até o Rodo de São Gonçalo. Havia 

dois postes, com tirantes flexíveis pendurados de cada lado do cruzamento, para alertarem 

aos guarda-freios, que viajavam nos tetos dos cargueiros, que à frente havia o condutor 

elétrico da catenária dos bondes (aproximadamente 1,200volts). Esbarrar num condutor 

(fio) de bondes equivalia a uma morte por eletrocussão. Os guarda-freios deitavam em 

cima dos vagões para evitar acidentes dessa natureza. 

Dinâmica do acidente: o trem expresso com destino a Nova Friburgo que momento 

antes partira da estação General Dutra passou pelo Posto Telegráfico Ligação-Maricá de 

bandeira branca, e ao entrar na curva que acede à dita passagem de nível talvez (é uma 

possibilidade) não tenha observado o sinal semáforo em ângulo de 45 graus, que significa 

http://www.abpfsp.com.br/
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que o sinal audível não estava acionado e que a cancela, então existente, na passagem de 

nível estava aberta para o tráfego de bondes que era intenso por ser o meio de transporte 

local mais usado na ocasião. 

 

 
Foto 1 

 

Por sua vez, o motorneiro do elétrico, também não observou os apitos, nem a 

fumaça emitida pela locomotiva a vapor. Ambos dividiram a passagem de nível e a colisão 

foi inevitável. 

  

Raiz do acidente: o inquérito administrativo das empresas de transporte envolvidas, 

bem como o da polícia, apontou o cabineiro do cruzamento da via férrea, Sr. José 

“Perneta”, (o mesmo não possuía uma perna sendo aproveitado pela Leopoldina na 

referida função) como culpado pelo acidente, por se encontrar em total estado de 

embriaguês. O grande problema é que o mesmo trabalhava com uma garrafa de “birita”, e 

no dia do acidente se encontrava com a “moringa cheia”. Apurou-se que o agente de 

Ligação-Maricá, avisou da passagem do trem e que o mesmo respondera afirmativamente, 
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mas limitou-se a tirar uma soneca, tendo ficado o cruzamento férreo aberto para os bondes. 

Em qualquer circunstância de cruzamento envolvendo ferrovias, e/ou rodovias ou ainda 

passagens de pedestres, a preferência é sempre do trem. Isso é lei baseada no Regulamento 

Geral dos Transportes; o trem, após aplicação da frenagem de emergência, somente para 

(verbo parar) a, aproximadamente, 200 metros após.  No caso, em se tratando de dois tipos 

de ferrovias diferenciadas (urbana e longa distância) a preferência cai sobre quem 

implantar o sistema primeiro. No caso, a Leopoldina é pioneira (era). Bem, essa era a lei 

que grassava na época e acredito que ainda seja, por motivos óbvios. 

Por muitos anos tive uma cópia desse processo, bem como cópias das reportagens 

desse acidente, mas a chuvarada que entrou na minha oficina se incumbiu de molhar e 

desaparecer com esses documentos. 

Outro acidente ocorrido nas proximidades desse local foi pouco após a curva em 

sentido Niterói. Nessa época eu já me encontrava na função de agente de segurança. 1973. 

Estava de serviço no posto da guarda em Niterói quando recebi solicitação para 

comparecer ao local descrito. O trem teria colhido uma pessoa levando-a a óbito. No local 

observei que os trilhos passavam literalmente sobre a calçada. Havia alguns pontos de 

ônibus na rodovia que marginava a via férrea. Quando o trem se aproximava, os 

passageiros dos ônibus que aguardavam na fila para embarque eram obrigados a descer da 

calçada e seguir para a rua a fim de evitar acidentes. No caso em questão, uma moça, que 

teria vindo de Teresópolis para fazer algo em Vila Lage e viajava num ônibus procedente 

de Niterói, puxara campainha e o motorista abrira a porta de descida, sem aguardar a 

passagem do trem, tendo em vista que ambos seguiam na mesma direção (para o interior). 

Todos os maquinistas tinham ordens de trafegar pelo local a uma velocidade máxima de 

aproximadamente 15 km p/hora e usar o apito constantemente para alertar às pessoas a sua 

aproximação e, assim, evitar acidentes. Ao que tudo indica, o alerta não teria sido 

percebido nem pelo motorista, nem pela vítima. A moça saltou do ônibus e deu três passos 

entrando na frente da composição suburbana e foi colhida pela locomotiva do trem.  

Lembro que na época, os jornais fizeram um “cavalo de batalha” acusando a 

Leopoldina inclusive de assassinato. Uma campanha para extinção da ferrovia, muito 

intensa, foi aberta em São Gonçalo pelos políticos do local e o caso foi parar em Brasília. 

A culpa do acidente foi atribuída à vítima (como sempre, nesse país) e aos antigos 

políticos gonçalenses, tendo em vista que a faixa de domínio ferroviário era de 13 metros a 

partir do eixo central dos trilhos e se a ferrovia ficou em cima da calçada é porque houve 

invasão por parte da prefeitura, com o objetivo de alargar a rua para melhor fluência do 

tráfego. Na foto nº 2 pode-se observar o tamanho das invasões pela prefeitura gonçalence. 

Na minha ótica, houve também culpa da Leopoldina que sabedora da invasão, não se 

manifestou contra o fato, nem se muniu de documentação necessária junto à prefeitura 

para livrar a ferrovia de responsabilidades em casos de acidentes. No final, quem morreu... 

morreu. O caso foi “esquecido”. O Ministério dos Transportes determinou em nota à 

prefeitura de São Gonçalo, a construção de uma mureta entre parte da calçada e a linha 

férrea, o que foi feito. Mas, mesmo assim, não evitou acidentes. Soube de alguns, mas, já 

não trabalhava na ferrovia. Nas fotos nº 2 e 3 seguem uma amostra da mureta de proteção.   
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Foto 2 

 

 

Certa vez, nesse mesmo local, o trem suburbano parou porque havia um 

“fusquinha” estacionado sobre a linha. O maquinista procedeu a vários apitos até que em 

um deles apareceu a “cara” do proprietário do veículo de dentro de um “botequim” e 

gritou:- “Tá com pressa? Passa por cima”. O que esse “cara” não sabia é que o maquinista 

tinha pertencido ao grupo que esteve nas últimas batalhas da II Guerra Mundial, na Itália, e 

tinha escapado com vida, mas que muito embora sendo uma boa pessoa, gentil e educada, 

mudava de comportamento ao se aborrecer. Respondeu para o proprietário do veículo, 

apenas fazendo com a mão um sinal de positivo. Deu um pequeno apito e foi arrastando o 

“fusca” linha afora até que o mesmo, após algumas cambalhotas desocupou os trilhos, 

completamente amassado, com perda total. Sinceramente, não sei do desenlace desse fato, 

apenas que o maquinista continuou trabalhando na ferrovia, mas, creio que o “cara” deve 

ter aprendido a lição; não se deve estacionar veículos sobre trilhos ferroviários sob pena de 

perder o mesmo...   

 

Vila Lage é cheia de histórias ferroviárias ou não, envolvendo ocorrências boas e 

fatídicas. Ali foi construído um conjunto residencial para os antigos ferroviários, que me 

parece ter sido o primeiro de Niterói e São Gonçalo. A primeira agência do Banco do 
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Foto 3 

 

Brasil de São Gonçalo. Depois de muitos anos, por volta de 1955, foi construído um rodo 

na praça para retorno dos bondes a Niterói, retirando o antigo retorno sujo e perigoso 

(onde os passageiros dos bondes eram submetidos a constantes assaltos). O antigo 

cruzamento da E. F. Maricá com a E. F. Leopoldina ficava nesse bairro. A antiga estação 

de Neves, hoje um batalhão da Policia Militar, tinha seus trilhos iniciados em Vila Lage.  

A Siderúrgica Himme ali se localizava. Como se observa, Vila Lage, um antigo sub-bairro 

de Neves, parece que ao longo desses anos cresceu tanto que já pode ser considerado um 

bairro nobre de São Gonçalo. Se resolver o problema das enchentes em dias de chuvas, 

certamente conquistará seu lugar ao sol. 

 

 

por José deVasconcelos 
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