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Editorial – novos usos para velhos trens 
 

As terríveis mudanças climáticas e ambientais que estão atingindo diariamente todo o planeta sinalizam que está na 

hora de se pôr em prática algumas máximas ambientais: reduzir (o desperdício) e reutilizar algo que ainda pode ter 

serventia. No caso, nos referimos às antigas carcaças de carros de passageiros e vagões de carga que podem ser refor-

mados e adaptados para uso mais nobre, do que virar sucata. Exemplos: bibliotecas, salas de educação para cursos de 

informática, oficinas de artesanato, escolinha de música, carpintaria, café cultural, museu ferroviário, ponto de 

informações turísticas e até - por que não? - pequenos postos de saúde! Duvidam?  Abaixo, alguns exemplos: 
 

 
 

   
 

 
Acima: raríssima planta de três carros do um trem hospital do Exército Americano, utilizado na 2ª. Guerra, para 62 leitos. 
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 16 anos de 

lutas !! 



A AFPF tem a esperança de que as novas gerações olhem o trem como um bem precioso para todos. Para estimular essa 

cultura, pegamos carona no modismo dos livros para colorir, com imagens de trens para garotada colorir. 
 

          

 

    
 

IPHAN instituiu o Fórum Permanente de Preservação do Patrimônio Cultural Ferroviário no Estado do RJ. 

Por inciativa do, até então, Superintendente do IPHAN/RJ, o Arquiteto Ivo Barreto, foi criado oficialmente o citado 

Fórum, (portaria nº 33, de 13/07/2015, publicado no D.O. Nº 135, de 17/07/2015). Está constituído por cinco represen-

tantes governamentais (IPHAN, SPU, DNIT e Prefeituras de Magé e Vassouras) e mais dez entidades (AFPF, MPF 

AENFER, ABOTTC, GFPF, ABPF, Sociedade de Pesquisa da Memória do Trem, Assoc. Trilhos do Rio,  Instituto Rio 

Carioca e o Movimento Ferrovia Viva de Macaé). O Fórum pretende discutir políticas para a preservação, gestão e 

fiscalização do Patrimônio Cultural Ferroviário, dentre outras. Infelizmente, o Ivo está deixando a Superintendência do 

IPHAN/RJ e assumindo outras missões em prol da preservação. Fica aqui os nossos agradecimentos pelo inestimável 

apoio que deu à causa preservacionista e desejamos-lhe plenos sucessos aos novos desafios que se apresentarem. 
 

Posse na SEAERJ  
Diretores da AFPF e da AENFER presentes na posse do novo 

Presidente da, Nilo Ovidio, em 22/07. Parabéns ao Nilo! 

 
Acima, da esquerda para direita: L. Octávio, H. Suêvo, Nilo Ovidio,          

Ma. das Flores e A. Pastori 
 

Anote ai ! 
 Foi assinado em julho contrato de comodato com a 

AENFER para cessão de espaço para AFPF, que 
estava “desabrigada” desde o fechamento do 
SESEF na abandonada Estação Barão de Mauá 
(Leopoldina). O novo endereço da AFPF é Av. Pres. 
Vargas, 1.733, 6º. Andar, Centro/RJ. 

  
 Foi constituída em 10/06, em Brasília, a Frente 

Parlamentar de Preservação da Memória e do 
Patrimônio Ferroviário. A Frente é presidida pelo 
Deputado Marcio Alvino (PR/SP). Para contatar a 
Frente escreva para: Praça dos Três Poderes – 
Câmara dos Deputados – Gabinete 331, Anexo IV, 
Brasília/DF - CEP: 70.160-900 - Tel. (61) 3215-5331 
e-mail: dep.marcioalvino@camara.leg.br                 
O Dep. Paulo Feijó é o 2º Secretário e representa 
o Estado do Rio de Janeiro. 

Obs: Para receber cópia dos Estatutos da Frente, enviar 

e mail para AFPF. 

Atingimos 4.621 assinaturas no Manifesto para reativação da E. F. Mauá/Grão-Pará. Queremos chegar a cinco mil. 

 Acesse o site   http://www.manifestolivre.com procure por Expresso Imperial e deixe seu depoimento. Obrigado! 
 

Informativo mensal da AFPF - distribuição gratuita. Reprodução livre, se citada a fonte.   

Contato: afpf.rj@gmail.com  

Cartas & Sugestões: Av. Pres. Vargas, 1.733, 6º. Andar – Centro/RJ - CEP 22.210-030      (21) 2259-9084  

mailto:dep.marcioalvino@camara.leg.br
http://www.manifestolivre.com/
mailto:afpf.rj@gmail.com

