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Editorial
Quando as autoridades querem, o trem anda, mesmo que
seja numa carreta. No caso, trata-se de uma velha
locomotiva a vapor de 1889, #122, rodagem 4-4-0
(American) da E. F. Dom Pedro II, que depois virou
Central do Brasil (foto: acervo Manoel Monachesi).
Enquanto isso, a E. F. Mauá, tombada pelo Patrimônio
Histórico em 1954 – ano do seu centenário - continua
um tanto “abandonada” (para ser gentil), o que tem
levado a população de Guia de Pacobaíba a promover
inúmeros protestos. A foto abaixo é do protesto mais
recente. Além das 161 Cruzes, penduraram sacos de lixo
e o seguinte cartaz: “Primeira Ferrovia do Brasil - estão
fazendo nossa história de lixo”.

Essa loco estava há anos esquecida nas oficinas da
TTrans, em Três Rios e foi removida para Vassouras
(foto abaixo). O transporte contou com o apoio da
Prefeitura de Vassouras, DNIT e IPHAN. Abaixo, as
fotos do carregamento da loco na carreta.

Estação Guia de Pacobaiba/Magé

Também foi removido um velho vagão de madeira, que
servia de Biblioteca na TTrans (foto ao lado).

A mais nova regional da AFPF será em Magé, sob a coordenação
do brilhante advogado mageense Antonio Seixas, auxiliado por
Hernesto Franco, Henrique Luis, C. Meritello e outros bravos.

Você sabia?
Pesquisa realizada por Antonio Pastori revelou que somente dez cidades fluminenses homenagearam as ferrovias em
seus Brasões. Isso representa pouco mais de 10% dos 92 municípios do Estado do Rio. Interessante lembrar que até
1957, 90% dos municípios fluminenses eram servidos por ferrovias, mas poucos sentiram-se compelidos a homenageá-las. Isso, talvez, explique o desinteresse e desconhecimento - dos políticos, eautoridades e a grande maioria da
população – pela preservação ferroviária. Curiosamente, nenhuma cidade homenageia o avião ou o automóvel em
seus brasões. Meno male. Abaixo - e na folha seguinte - os brasões das dez cidades:

Aperibé (loco)

Bom Jardim (loco)

Japeri (estação)

Paulo de Frontin (loco)

Mesquita (loco)

Paracambi (trilhos)

Petrópolis (trilhos)

Queimados (loco)

Rio das Ostras (loco)

Vassouras (loco)

Condecoração Engo. Paulo de Frontin

Anote ai !

Dois diretores da AFPF, Antonio Pastori e Genésio P.
Santos, foram agraciados com a Comenda Engo. Paulo
de Frontin no dia 24/09, na AENFER. Com isso a AFPF
pasa a ter quatro laureados no seu quadro: Luiz Octavio
(2010) e Helio Suêvo Rodriguez (2011). Também foi
agraciado P. H. Nascimento, da OSCIP Amigos do Trem,
que vai implantar um Trem Turístico em Miguel Pereira.

Dia 19/10, a partir das 9h, na sede da AENFER, Av.
Pres. Vargas 1.733, 6º. Andar, Centro/RJ.
 9h às 10h - Reunião da AFL, AFPF e GFPF.
 10h30 - Palestra “Os Quatro Projetos dos Caminhos do Imperador para melhoria da Mobilidade
Urbana no Rio de Janeiro”, por Antonio Pastori.
 11h15 – A Editora Memória do Trem, através do seu
Diretor J. Bosco Setti, fará o pré-lançamento do
livro As Locomotivas Elétricas da CPEF, de Rafael
Corrêa. Setti foi um dos agraciados com a Comenda
Paulo de Frontin nesse ano. Pedidos para:
trem@trem.org.br ou jbsetti.trem@gmail.com

Acima: os agraciados com a comenda (Foto: Sylmara Reis)

Polêmica: qual é o Dia do Ferroviário?
Muitos consideram 30/04 como Dia do Ferroviário, em
homegagem a data de fundação da primeira ferrovia do
Brasil. Contudo, outros comemoram no dia 30/09, que
coincide com a criação da RFFSA em 1957, como é o
caso da CBTU-Cia Brasileira de Trens Urbanos, que
elaborou a seguinte mensagem: “30 de setembro, Dia do
Ferroviário – A você ferroviário que constrói nossa
Companhia com seu profissionalismo, dedicação e
emprenho, o nosso muito obrigado!
Obs: dia 20/10 é o dia do maquinista. Parabéns!

Capa do Livro

Acima: Pataro, Setti e Luiz Euller

Foto do mês - trilhos do bonde
As escavações no Centro do Rio para implantação do
bonde moderno, o VLT-Veículo Leve sobre Trilhos,
trouxeram à tona antigos trilhos do bonde, como se vê na
foto abaixo, na Rua da Conceição:

Palestra dia 22/10 às 17h:30 – na SEAERJ:
O Rio de Janeiro de Volta aos Trilhos - A EF-118
O Subsecretário de Transportes, Delmo Pinho, vai apresentar
detalhes do projeto da Ferrovia Translitorânea, que interligará
os principais portos dos Estados do Rio e Espírito Santo.
A EF-118 vai reaproveitar parte da linha tronco da Leopoldina
(Rio-Macaé-Campos-Vitória). A SEAERJ - Sociedade dos
Engenheiros e Arquitetos do ERJ, fica na Praia do Rússel,
no1, Glória. Informações: (21) 2136-6751 / 6752
Foto: Hernesto Franco

Ultrapassamos a marca de cinco mil assinaturas no nosso Manifesto para Reativação da E. F. Mauá/Grão-Pará,
disponível em http://www.manifestolivre.com. Muito obrigado aos que assinaram!
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