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que propiciaram uma majo‖3aPaCidade no Iimife de lota?aO POr lixo.

Reformou pontes e diversas variantes que permitiram o aumento da

Veiocidade dos t「ens, E巾etanto, Sua COnStante mOdemizae急o

dependia de capitaI que o Govemo Federai semp「e fomeceu' A

VFRGS fo=nco「POrada a RFFSA (Rede Ferroviまria Federal

Sociedade An緬ma〉 em O2 de juIho de 1959. Em 1984 a Jniao

reaIizou o pagamento de todas as dividas da BFFSA, O que n急O foi

Suficiente para que nos anos seguintes a empresa continuasse a

acumular dividas.

A principaI fasedo廿ansporfe fe「rovi釦o no Rio grande do

Sul ocorreu no perfodo de 1910 a 1950. Na decada de cinquenta

Ci「culava no Estado, dia血m飢艇uma m6dia de sessenta composl?OeS

de passageiros, entre autOmOtrizes, Ca町OS-mOtOreS, trenS-diu mos,

[OturnOS, e O trem Chamado車u睦月uefazia o trajeto Sao Pauio-

Porto Alegre em setenta h聞s"軸tambem um trem intemacional,

COm destino a Montevid血No地肌erdos anos, OS Vag6es dormitorio

e de primeira classe foram se tomando cada vez mais confortaveis.

Era um prazer vraJa「 nOS Iu則OSOS e COnfortaveis vag6es-Ieito tipo

“pu肋an催Na d6cada de set〔帥ta chegaram os modemos trens

hungaros, de co「 Cinza.廿acioIlados por poderosas locomotivas

diesel. Mas, i[feIizmente os bonstempos dos trens de passageiros

foram tendo seus dias contados書

A decada dese藻e競a maroou o面cio da decad合ncia do

transporte ferrov治rio, tantO de passagei「os como de carga" A falta de

manuten辞O das vias pem即的遣s十島renovapao do material rodante,

de recursos para novos軸恥estii書lems, a COmPeti?aO mais agressiva

das empresas de transporte rodoviario, fo「am as principais causas

do dec冊o dos transponesferroviaJios. O in繭o da crise da Via9aO

F6rrea no Bio Grande同S血come?Ou mu譜os anos antes・ As atas da

Associa?aO Comel℃ial e os巾vnais da 6poca registram as cr(ticas

feitas aos poderes com車軸E遜CO巾a os maus servieos prestados

Peia ferrovia gaucha. A R圧SAj崎揃cava sempre seu endividamento

e seus resuItados negafros a即desempe[har fun96es sociais,

e prestar servieos nao間tか〔症事SOb determina鈎o do Govemo

Federa上Percebe-Se que nO deeonerdos anos noventa, a BFFSA,

PaSSOu a Viver inte問C「産est血胴漢・ Embora sendo uma das maiores

empresas do pais em pa競m inio宣PreSentaVa, aO Iongo dos anos,

consecutivos d6ficits em seしB軸mentos con屯beis. 1nuteis foram os

esfor?OS feitos nas肺mas d6cadas para recuperar o sistema de

transporte ferroviario, Sa蘭ame巾e mais eco=6mico’Principalmente

quando u帥zado para desl脚IentO de carga pesada a longas

d ist合ncias.

Na decada de 1990 0 Govemo Fede「a=niciou um

PrOgrama de arrecadame巾O das maihas ferrovi釦as brasilei「as a

COmPanhias p「ivadas. Em27defeverei「O de 1997 0S3.180 Km de

Iinhas f6rreas foram concedidos. pelo prazo de 30 anos, a Empresa

Ferrov融a Sui Atlatoo叩e Pagafapela conce、 SaO um tOtaI de P$

21 6,6 miih6es南que o Iar鴫eVenCedordo Ie脆o realizado dia 13 de

dezembro de 1 996 teve um agio de R$ 58,6 m冊6es. O contrato teve

Vaiidade desde o dia O置de ma唯o de 1997. Outros motivos que

levaram atrise do sistemaferrov治rio no B「asii podem ser identificados

PeIo quadro excessivo de empregados, O CuStO financei「o das d ividas

da empresa, e a g「ande depreeia車O Pa面moniaI" Jm dos aspectos

que merecem ser destacados ainda sob「e a crise da ferrovia e seu

enorme patrim6nio, do qua園uma parte come?Ou a Ser Vendida a

Pa面da privatiza9aO, j急que a nova concession釦a decidiu ficar

SOmente COm aS a「eaS eesenCiajs para o transporte.

O patrim緬o foi corlS軸do do material rodante, locomotivas

e vag6es, de terrenos, Pfedios e ed而cap6es, Oficinas e equipamentos,

m6veis e utens掴os. E um pat面T16nio incaIcuIかeI. S6 em terrenos a

ferrovia disp6e de umafaixa de dom面o acompanhando as estradas

de fe「ro, equivalente em m6dia aquinze metros decada lado davia

e cem metros de largura em p緬os e esta?6es. Cada esta?aO tem

geraImente alem de seu pr6dio principaI, um armaZ6m de cargas e

aigumas casas de funcionarios. Ofato 6 que este imenso patrim6nio,

ao inv6s de rep「esentar um benef「cio, Veio a representar um pre」uIZO,

devido a ma administra鈎O do mesmo. A ferrovia raramente deu um

aproveitamento adequado a expiora?aO de seu patrimchio. Quase

nu[Ca Se desfez daqu=o que nao precisava e muito pouco alugou do

que dispunha.

O grande privii6gjo para o crescimento do povoado de

Cacequi foi a chegada dostriihos da Via?aO F6rrea do Rio Grande

do Sul. A primeira esta9急O, era um PequenO P「edio constru(do

PrOVisoriamente, e OS desvios se compunham de apenas tr合s linhas.

Funcionava ainda uma carvoei「a junto a um grande dep6sito de

ienhas que ficava a ceu aberto. Junto de um vasto dep6sito de

materiais, COmO dormentes, triihos, Se96es pr6-mOntadas para

COnStru?急O de pontes, havia imensos alojamentos de funcionarios da

COnStru?aO de pontes dos ramais das ferrovias que peIo projeto

Partiriam de Cacequi em diree急o afronteira・ A Esta?急Ofoi inaugurada

sob o numero de ordem 「O「, nO dia23de dezembro de 1890. O

Primeiro agente da esta車Ofoi o Sr. Henrique, quetambem acumuIava

a chefia do Dep6sito de Locomotiva. T輔a como aux栂r e[Carregado

O Sr. Vitor Mairese.

Estava assim confirmado, Cacequi se tomara o maior

entroncamento ferrovi各rio do sui do pafs. Posteriormente, a Pa加de

1 91 0, COmeCOu a Ser COnS面do o formidavel compiexo ferrov治rio de

Cacequ巾ue constava de dep6sitos de iocomotivas que inc冊a oficinas

de reparos de vag6es e de materiai rodante・ Era um面enso patie de

desvios e de manobras, e, SOmaVa-Se a isso, CarPintarias, e um

imenso nl]cIeo habitacionaI para o pessoai empregado na ferrovia・

丁udo isso foi compiementado com a inaugura辞O de uma nova esta辞O

de passageiros, iocalizada na gare ferrea) feita peia construtora Saiea

Ltda. O muro da esta9aO, COnStru(do no ano de 1929, teVe COmO

e[genheiro Pedro PauIo Posiniqu巾ntamente com o aux胎r pedreiro

Augusto Guimar急es, O COnSt「utOr Marciano Jacinto da Bosa e seu

ajudante S掴o Vargas de Aimeida. Acaixa de agua do Dep6sito de

Locomotiva comeeou a ser construida no dia 1 8 de novembro de

1 927, atraV6s do construtor Zeperino Soares. E o tdneI da Saida da

Esta9aO teVe COmO meStre de obra Joao Furtido’Segundo entrevista

COm O ferrovi台rio aposentado Sr. Aristides Pizzoiato. A primeira reforma

OCOrridafoi no ano de 1935,

Nas chegadas e pa刷as dos trens, Cacequi era umafesta,

tamanho o burburinho. A cidade movime[taVa・Se Cedo em func急o

das composi96es de passageiros que sa(am da estacao nas primeiras

horas da manh各. No horario do meio dia, Simultaneamente, quatrO

t「ens se entrecruzavam em Cacequi, Para aS eSta?6es terminais, nOS

quatro extremos do estado. Era uma cidade que se movia no ritmo da

Circuia?各O dos passageiros, aiem de outras pessoas que ocupavam

as vastas depend合ncias da plataforma, COmO OS Curiosos, OS que

esperavam os amigos e parentes e os desocupados. Os alto-falantes

transmitiam os avisos de chegada e partida dos trens. Ceiebridades

como olavo Bilac, Mascaranhas de Moraes, Hon6rio Lemes, Osvaldo

Aranha, Ge輔o Vargas, entre OutrOS, marCaram PreSen?a na esta?急O

de Cacequi.

O pr6dio da esta?急O detrens引ocalizado na gare f6rrea,

que quer dizer o embarcadouro ou desembarcadouro das estac6es

de estrada de ferro, lt)da a extensao da gare possui colunas com

arcos de ferro para sustenta車O' O pr6dio possui na fachada norte,

no seu eixo de simetria um t面do frontaot「iangularque nadatem a

ver com a volumetria do teIhado. Em toda sua fachada possui faIsas

colunas, COm uma base na parte inferior e pequenos arcos de ferro


