
Em outubro de 2013, Uma turista de

54 anos foi atropelada pela maria-

fumaça na Estação. O acidente

ocorreu quando a locomotiva deixava

a cidade em direção a Campinas. Ela

tropeçou e caiu entre as rodas

quando o trem chegava no local. A

mulher teve o pé amputado.

Passeio é opção
de lazer muito
procurada

Trajeto terá travas contra sabotagem
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A Associação Brasileira de Pre-
servação Ferroviária (ABPF) vai
instalar travas de segurança
nos oito pontos de mudança
de via da maria-fumaça, entre
Campinas e Jaguariúna. A me-
dida está sendo providenciada
após o acidente no último sába-
do, quando um vagão saiu dos
trilhos. A locomotiva estava
sem passageiros no momento
do descarrilamento, apenas
com o maquinista, e ninguém

ficou ferido. A associação que
mantém a maria-fumaça traba-
lha com a hipótese de que o aci-
dente tenha sido provocado
por vandalismo, já que foram
encontradas pedras no trecho
onde o vagão descarrilou. O
laudo definitivo deve ficar pron-
to em até 20 dias, segundo a di-
reção da associação.

O acidente ocorreu a poucos
metros da estação de Jaguariú-
na. A locomotiva vinha de Cam-
pinas e ao chegar no aparelho
de mudança de via — no ponto
em que trilho muda de direção
para se aproximar do local de
embarque — o vagão descarri-
lou. Ontem, o trecho passou
por obras. Durante a perícia, fo-
ram localizadas pedras, segun-
do afirmou o diretor da ABPF,
Hélio Gazetta Filho. “Hoje (on-

tem), estamos reformando o
aparelho de mudança de via, on-
de ocorreu o descarrilamento.

Desmontamos ele todo, alinha-
mos, trocamos os parafusos”,
disse. A expectativa é de que
um laudo conclusivo indicando
as causas do acidente saia em
até 20 dias. Mas a associação tra-
balha com as suspeitas de “sa-
botagem” ou de defeito no apa-
relho de mudança de via.

“Quando desmontamos, en-
contramos pedras esmagadas
nos trilhos. No entorno não
tem pedras e elas não foram pa-
rar lá sozinhas”, afirmou. Para
evitar atos de vandalismo e tor-
nar os oito pontos dos apare-
lhos de mudança de via segu-

ros, serão instalados cadeados.
“Por segurança, vamos fazer
uma trava. Um ‘sargento’ com
cadeado para evitar que aciden-
tes como este ocorram nova-
mente. Vamos colocar em toda
a via. Já encontramos uma em-
presa que faz esse trabalho e es-
tamos providenciando”, afir-
mou.

A ABPF tem concessão da
Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT) para ope-
rar a maria-fumaça, que faz vis-
torias de segurança anualmen-
te. A última inspeção foi realiza-
da em dezembro, segundo in-

formou a Associação. “Os técni-
cos vêm e fazem a inspeção
completa, do trilho, do mate-
rial rodante, das instalações”,
explicou. Em alguns pontos do
percurso, entre Campinas e Ja-
guariúna, entretanto, ainda é
possível notar dormentes de
madeira em mau estado de
conservação e mato alto. Gazet-
ta, afirmou que algumas medi-
das vem sendo adotadas para
tornar o passeio mais seguro e
confortável e que são investi-
dos R$ 100 mil ao mês na ma-
nutenção da maria-fumaça.

Desde 2007, segundo ele, os

dormentes de madeira estão
sendo substituídos por concre-
to ao longo da extensão da li-
nha, de 23 quilômetros. Cerca
de 60% do material já foi substi-
tuído. “Temos 18 mil dormen-
tes de concreto aplicados de
um total de 32 mil. Estamos fa-
zendo em média a substituição
de 500 dormentes ao mês. Até
tem dormente podre, mas, por
segurança, colocamos dormen-
tes de concreto próximo. A gen-
te espera em mais dois anos
concluir esse trabalho. É a
ANTT que prioriza os lugares
de substituição e estabelece

metas anuais pra gente cum-
prir”, explicou.

Segundo Gazetta, a Associa-
ção recebeu do Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit) 75 tonela-
das de parafusos novos e mo-
las de fixação que prendem os
dormentes no trilho, que já es-
tão sendo aplicados. “A ABPF é
sem fins lucrativos. Mas esta-
mos investindo na maria-fuma-
ça. Estamos reformando a esta-
ção, providenciando a troca do
telhado e sanitários novos. A Es-
tação do Tanquinho foi inteira
reformada e, em agosto, nós va-
mos pintar. Estamos com dois
engenheiros fazendo testes e ul-
trassom nas quatro locomoti-
vas para saber se está tudo em
ordem”, disse. Em relação ao
mato, Gazetta disse que a cada
seis meses é feita a capina quí-
mica e que a última foi realiza-
da em abril.

Uma das referências de
Campinas e da Região Metro-
politana e uma das opções de
lazer, a viagem de maria-fuma-
ça continua segura, segundo ga-
rantiu Gazetta. “Há 31 anos
nós estamos em operação e as
pessoas podem viajar tranqui-
las”, completou.
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Estação de Jaguariúna: hipótese é de que acidente tenha sido provocado por vandalismo, já que foram encontradas pedras ao longo dos trilhos

Carlos Gomes, estação onde fica a oficina: laudo definitivo sai em até 20 dias O diretor da ABPF, Hélio Gazetta Filho: preocupação com a segurança

A Polícia Civil de Santa Bár-
bara d’Oeste apreendeu on-
tem pela manhã quatro Sca-
nia zero quilômetro em um
barracão no Jardim Itatinga,
em Campinas. Os cami-
nhões integram uma frota de
seis veículos que foram rou-
bados anteontem à noite de
uma concessionária em Jun-
diaí. Cada veículo é avaliado
em R$ 384 mil.

Um marceneiro de 67
anos foi preso por recepta-
ção. O homem disse que ape-
nas zelava do barracão e des-
conhecia a existência dos veí-
culos no local. Na casa dele a
polícia achou uma garrucha
calibre 32 e várias munições.

Os veículos tinham rastrea-
dores e foram apreendidos
depois que a Polícia Civil de
Santa Bárbara d’Oeste rece-
beu denúncias anônimas de
que em um barracão na Rua
Vitório Chinaglia funcionava
um desmanche de cami-
nhões. Policiais foram até o
endereço e montaram campa-
na. “Por volta das 10h30, che-
gou um homem que fez uma
pequena limpeza na frente
do barracão e depois saiu em
direção a outro barracão. Ti-
vemos informação que esse
homem cuidava de outros
barracões do mesmo dono e
fomos atrás dele”, contou o
delegado Eduardo Navarro.
“Acredito que os criminosos
iriam desmontá-los ou alterar o
chassi para vendê-los”, disse Na-
varro.(Alenita Ramirez/AAN)

Grupo vai adotar medidas de segurança nos oito pontos de mudança de via entre Campinas e Jaguariúna
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No último sábado, um
vagão sem passageiros
saiu dos trilhos

A
maria-fumaça é
mantida pela
Associação Brasileira

de Preservação Ferroviária
(ABPF). O passeio é um dos
principais roteiros de
turismo na região. Sai de
Campinas, na Estação
Anhumas, e vai até
Jaguariúna. O valor do
ingresso do percurso
completo é de R$ 90,
inteira, e R$45
meia-entrada. O ingresso do
meio percurso, até a estação
de Tanquinho, custa R$ 70,
inteira, e R$ 35 a meia
entrada. (IM/AAN)

Polícia acha
4 caminhões
roubados
no Itatinga

A12 CORREIO POPULARA12
Campinas, terça-feira, 14 de julho de 2015

CIDADES


