
(COmO Sendo um capitei) na parte superior da coiuna・ As janeIas sao

todas retanguiares.輔pouco tempo, aS iaterais do telhado sofreram

uma reforma, ganhando novas madeiras, POis as mesmas estavam

em mau estado. Acobe血「a da gare 6toda em zinco, enquantO que

O reStO da cobe血ra superior possui telhas. As portas t台m uma leve

tend合ncia, em Sua Parte SuPerior, a POSSu(rem arcos plenosi

Em um dos lados da parte superior da esta?急O hatma

Pequena SaCada. Com a vista da fachada norte, aO Seu lado di「eito, ha

OS banheiros pubIicos para homens e mulheres. Do iado esquerdo a

alguns metros ficam as garagens para algumas locomotivas. Na gare

hatamb6m uma pIataloma para circuIa蜜O de pessoas・ Na parte interior,

a porta principai d各acesso ao ha用untamente com o guiche, Onde as

PaSSagenS eram Vendidas. O pavimento terreo possu(a ainda copa,

SeCretaria, ntlCIeo de poiiciamento, reCeP?6es, Salas do despacho, SaIa

do agente, aiojamentos, armaZ6m e saIa de correspondencia・O

PaVimento supe「ior possufa tr合s apartamentos de moradia・ O pfedio da

estapao ferrea n急o tem exatamente um esti10. Pode ate ser chamado de

NeocI各ssico, Onde as constru?6es procuravam iinhas nitidas e puras,

mas seria mais certo ficarmos com a tend合ncia ec16tica.

A esta碕0, aP6s sua privatiza?急O ficou em totai abandono"

Foi afetada pelo tempo e por v台nda10S que depredaram grande parte

do pr6dio. Com esta conscientiza?ゑO e SOb o tema: “Ouem condu乙e

a雁sta o mundo nao s舌o as maqu/naS, maS Sin as /d銃S’, que a

AACC (Associa辞O de AmゆS da Cuitura Cacequienses) convidaram

diversos segmentos da sociedade para uma reuniao na gare, fazendo

Parte do projeto “Resgatando Nossa Hist6ria’’・ O pr6dio foi, ent肴O,

Cedido peia BFFSA a prefeitura, em maio de 1999 e o Executivo

assumiu o compromisso de zeIar pela preserva?急O do patrimchio.

丁udo come?Ou COm uma inspee急o no veiho pr6dio, PeIa

Secretaria de Educacao e CuItura, PrOfessora Lenir da S=veira, O

Prefeito m面Cipai Ren6 Mendon?a, a Secretaria de Obras, Dr. CIara

Rosado, O Secretario de Turismo Dami急o Sabino e alguns

representantes do Grupo da川dade e da Liga Feminina de Combate

ao C合ncer. No dia 20 de mar?O de 2000, deu-Se inicio as obras de

restaura?各O da antiga esta?急O de trens' A secretまria de educa9急O e

Cuitura e a engenheira Gl各ucia lece向(na quai cedeu a pIanta do

Pr6dio veIho), eStiveram no Instituto do Pat「in16nio Hist6rico do Estado,

em Porto Aiegre, Onde procuraram parceria para novos projetos, Ou

Seja, Para O trabaiho de rede eletrica, hidr細ca e restaura9aO das

abe血ras e pintura da esta?呑Oi A inten9aO era de viabi=zar e meihorar

a situa?急O do pr6dio直astante afetado peIo tempo, POis o passado do

munic申O tem SuaS 「a(zes firmadas pela ferrovia. Ocorreram pinturas

nas paredes, reCuPeraC急O do forro, ent「e OutraS reformas foram mais

de dez funciona両os, Cuidando da restaurac急o nos dois pavimentos.

Guardas fo「am contratados para proteger o patrim6nio hist6rico. A

PrOmOtOria p心blica juntamente com a brigada m冊ar apuraram as

「esponsabiiidades de quem depredou o pr6dio' Para a C台mara

Municipai de vereadores foram encaminhados projetos para dar

nome ao pr6dio言`Centro de Mem6ria Ferroviまria”.

De ponto de encontro de vandaios e pr6dio deteriorado

PeIa a?aO do tempo, a antiga esta?aO ferrov繭a de Cacequi se

transformou em centro cultural. A degrada?aO e O abandono que

POdiam ser vistos at6 1 999 deram espa?O a mOVimenta9aO em Seu

血erior, desenvoIvendo a vivacidade da 6poca do transporfe de

PaSSageiros. Em dez de setembro de 2000, Parte do centro

administrativo se mudou para a Ga「e. A Secreta「ia Municipal de

Educa?aO e Cuitura ocupa espa?OS do pavimento superior. A medida

visou tamb6m a desafogar o predio da prefeitura, Onde a secreta「ia

utiiizava cinco salas.

O p「ojeto de ocupae急o da antiga esta9aO 6 ainda mais

ambicioso. Jma viagem turistica at6 a ponte f6rrea sobre o rio Santa

Maria, COnSiderada uma das mais extensas do Brasii, Sendo assim

Outra meta Para refo「9ar a impianta?ゑO de um centro de cuitura・ Ai6m

disso, O muniCiPIO Pretende adquirir da BFFSA parte do pr6dio

destinado ao bagagei「O e que abrigava um tuneI para a passagem

dosviajantes at6 0 0utrO Iado davia・

A esta?急O de Cacequi 6 uma das maioresda regi各o. Ofim

do transporte de passagejros 6 considerado o principai fator para a

intensifica辞O da depreda辞o. Objetos antigos u帥zados pelos

funcionまrios da BFFSA, COmO maquinaS de escrever, aI6m de uma

estatua de um maquinista, COmP6em os primeiros materiais de um

museu a ser criado no locaI. A Gare tamb6m virou ponto de

COme「C融za鐘O de objetos artesanais" A casa do a巾esao fixou

endere印na antiga cozinha da esta?急O, COIocando em evidencia os

trabaihos de dezessete cacequienses. A[teS naO havia espacos para

OS arteSaOS, COnta a artista pほstica Eiisabeth Carvaiho, que investiu

junto com outros a巾esaos na reforma da area' Festas de anivers釦os

e reuni6es de cerca de cento e cinquenta pessoas que integram um

grupo de terceira idade sao feitas em uma das depend台ncias da

Gare.Sem sede fisica anteriormente, O gruPO fez campanha intema

de arrecada?aO de recursos para recuperar sua saIa de

reuni6es.鴫mb6m a Associa9各O dos Ferroviarios e Pensionistas n急o

POderiam te「 encontrado um locai mais apropriado para se instalar. A

associaeaO naO Paga aIuguei pela saIa, maS 6 responsavei por sua

COnSerVa?急O.Pa「a dar assistencia aos cerca de setece[tOS

aposentados, OS aSSOCiados providenciaram m6veis aiem do concerto

de vidros e de portas. Funcionam hoje na estaeao, a Secretaria

munic圃da Educa?急O e CuItura, Casa da amizade, Casa doArfesao,

Grupo de terceira idade, Associa?急O dos amigos da cuItura (museu

em fase de organiza?ゑO) , Associae各o dos ferrov軸os aposentados,

Liga feminina de combate ao callCer e uma aCademie de ginastica・

A secretまria de educa?急O e CuItura, em entreVista, deixa

uma mensagem sobre o projeto de restaura?急O da esta碕O ferrov治ria:

くくU加povo tem que reoo肋rseupassa的,胎VerSeuS alos e momentos

hist6hcos que envo/ve伯m seL/S homens e mu佑e伯s, OIgan‘宏ar a

h扇orfa 6 dar um passo /mpo舶研印a伯o航uro’’・

Observou-Se aSSim, que a rede ferroviまrぬem todo o pa予s

foi de uma grande面POrt合nCia, P「incipaime[te na Criae急o de novas

Cidades, que anteS eram aPenaS POVOados, COmO OCOrreu em

Cacequi, que teVe Seu dese[VOIvimento todo ao redor da esta9aO.

Mas, COm a OCOrr合nCia da privatizacao言Oda a c白川za碑O iigada a

ferrovia, ficou na decadchcia.鴫nto funcion釦os, COmO OS PrOPriOS

fami=ares, Se[tiram quando Cacequi perdeu um de seus piiares

econ∂micos e sociais. A atuai ferrovia 6 hoje apenas um resqu‘cio de

Sua 6poca de g16ria. Por isso 6 importante resgatar esse passado

Para mOStrar aOS mais novos um passado quase esquecido.
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