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APRESENTAÇÃO 
 

Lá fora o luar continua 
E o trem divide o Brasil 
Como um meridiano

1
 

 
Esta história de pioneirismo empresarial, agrícola e ferroviário com sua excepcional documenta-

ção fotográfica começa com um toque de romance reunindo um fazendeiro, um Lord inglês e um jovem que 
se revelou fotógrafo de talento enquanto exerceu as funções de funcionário da ferrovia que ligou três esta-
dos do centro-sul brasileiro. É uma saga de ricos empreendedores brasileiros e estrangeiros e a mão de 
obra local nas picadas da mata virgem de um Brasil entrando no século 20. Estes homens são Antônio Bar-
bosa Ferraz Júnior, Lord Lovat (Simon Joseph Fraser, 1871-1933) e Francisco de Almeida Lopes. O ponto 
de partida está na estrada de ferro a ligar Cambará à Ourinhos por onde passava a Estrada de Ferro Soro-
cabana. Esta conexão colocaria os cafeicultores paranaenses em contato com o porto de Santos, passo vital 
para o fazendeiro Barbosa Ferraz que deixara Ribeirão Preto, em 1910, para plantar um milhão de pés de 
cafés nas terras roxas de Cambará. Projeto que congregou outros pioneiros como Willie da Fonseca Braba-
zon Davids, Gabriel Ribeiro dos Santos, Manoel da Silveira Correa, Cornélio Procópio e Antônio Ribeiro dos 
Santos. Alguns deles ostentavam títulos honoríficos ainda do Império (Major, Coronel), outros fizeram políti-
ca, como Willie Davids e Gabriel Ribeiro dos Santos. 

Filho da brasileira Angelina Fonseca e de Richard Brabazon Davis, do País de Gales, um enge-
nheiro estreitamente ligado às linhas elétricas iniciais do estado de São Paulo (sobretudo na Mogiana), Wil-
lie foi prefeito de Jacarezinho, deputado estadual e prefeito de Londrina. Casado com dona Carlota, filha do 
senador João Baptista de Mello Peixoto, proprietário rural em Chavantes e influente parlamentar na média 
Sorocabana (é o nome da praça central de Ourinhos). Gabriel Ribeiro dos Santos exerceu a presidência da 
Sociedade Rural Brasileira quando criou o Código de Política Sanitária Animal. A seguir, ocupou a Secreta-
ria da Agricultura do governo paulista. Estamos, como se observa, diante de famílias e grupos com poder 
político e econômico. Um entrelaçamento de relações fundamentais coincidindo com os interesses do capital 
inglês – sempre presente no Brasil desde os tempos coloniais – que vislumbrou aqui novas oportunidades. 
Este capítulo se abre com o Centenário da Independência (1922) quando o presidente Arthur Bernardes 
convida uma missão inglesa para avaliar a economia do país com dívidas pendentes com a Inglaterra e os 
planos de futuros negócios. Delegação de alto nível chefiada por Lord Montagu e dela fazendo parte Sir 
Charles Addis, um dos diretores do Banco da Inglaterra e Lord Lovat, o estrangeiro mais próximo deste livro. 
Lovat veio como diretor da Sudan Cotton Syndicate exploradora de algodão, o “Ouro Branco” na África. Vale 
relembrar o poder mundial da indústria têxtil britânica naquela época (anos mais tarde, uma composição de 
luxo da Sorocabana seria batizada de Ouro Branco. Havia outra, a Ouro Verde, o conhecido codinome do 

                                                      
1
 ANDRADE, Oswald. Noturno. Pau Brasil. Rio de Janeiro: Globo, 2005. p. 36. 
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café). Os empreendimentos em discussão tinham dimensão suficiente para acrescentar Sir Hartley Withers, 
especialista em assuntos financeiros e ex-diretor do prestigioso jornal The Economist. Tratativas e acordos 
em escala suficiente para, em 1931, estimular o Príncipe de Gales e futuro rei Eduardo VIII a conhecer o 
Brasil. 

Quando os ingleses aportaram no Rio de Janeiro, o espírito empreendor do Major Barbosa Ferraz 
e de seu filho Leovigildo e demais agricultores citados já se manifestara na fundação da Estrada de Ferro 
Noroeste do Paraná pequena linha de 29 quilômetros para ligar os 5 mil alqueires dos Barbosa à Sorocaba-
na que passava por Ourinhos. Obra encomendada ao engenheiro Gastão de Mesquita Filho, formado pela 
Escola Politécnica de São Paulo e que tinha no currículo a construção das oficinas da Estrada de Ferro No-
roeste de Bauru. Mesmo sendo homens de sólidos recursos, Barbosa e associados constataram a falta de 
maior disponibilidade financeira para concluir a via férrea parada no quilômetro 22, a estação de Leoflora 
(junção dos nomes de Leovigildo Barbosa e de sua mulher, Flora). É a hora dos ingleses, especialmente 
Lord Lovat que, aos 51 anos, estava incumbido da parte agrícola da Missão Montagu (terras para o algodão 
e florestas, pela madeira). Em janeiro de 1924, foi recebido em jantar na sede da fazenda de Barbosa Fer-
raz. A confraternização, traduzida por Gastão Mesquita e Willie Davids, chegou às propostas. Devidamente 
informados de tudo – terras, cafezais e a ferrovia iniciada – Lovat teria oferecido 15 mil contos de reis pela 
propriedade. Barbosa de início recusou o que era uma fortuna. Gastão de Mesquita lembraria, muitos anos 
mais tarde, que tomou a iniciativa de argumentar que o norte inexplorado do Paraná devia ser visto como 
uma imensidão de terras férteis que o governo oferecia a baixo preço por estarem isoladas das cidades 
maiores, da capital, e sem meios de transportes eficientes. Com a ferrovia inicial, continua Mesquita, a pro-
priedade do Major Barbosa já atingira alta valorização. Uma colonização bem planejada resultaria em um 
negócio gerador de riquezas para todos. Houve acordo: Barbosa ficaria com a fazenda, mas o capital inglês 
estaria presente neste novo Paraná. Lovat voltou a Londres e expôs a situação à Sudan Plantation e o resul-
tado foi a fundação da Brazil Plantation Syndicate com o capital de 200 mil libras esterlinas e que teria uma 
subsidiária brasileira. Esses acertos envolveram importantes bancas paulistas de advocacia. Lovat procurou 
José Maria Whitaker, fundador do Banco Comercial (foi duas vezes Ministro da Fazenda) que indicou Dr. 
João Sampaio seu colega na Faculdade de Direito. Ao fim de consultas que envolveram o governo do Para-
ná, na gestão de Caetano Munhoz da Rocha, para se esclarecer a legitimidade das terras (questões de pos-
ses ilegítimas, as chamadas “grilagens”) surgiu, a 24 de setembro de 1925, a Companhia de Terras Norte do 
Paraná com o capital de hum mil contos de reis. Fundada em São Paulo e com uma diretoria constituída por 
ingleses e figuras proeminentes do mundo empresarial, a começar por seu presidente Antônio de Moraes 
Barros e os diretores Erasmo de Assumpção, Antônio Carlos Assumpção, cabendo a gerência administrativa 
aos ingleses Arthur Hugh Miller Thomas e o cotidiano do escritório paulistano aos cuidados de Gordon Fox 
Rules, porta-vozes da Sudan Plantation. Ao final de 1925, a matriz londrina da Brazil Plantation Syndicate 
passou a ser denominada Paraná Plantation Ltd, sob a presidência de Lord Lovat. 

Há aqui uma variação nesta história na qual inevitavelmente se repete o que os professores José 
Carlos Neves Lopes e Newton de Camargo Braga escreveram. Os ingleses queriam, sobretudo, o algodão, 
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mas o rendimento não foi o esperado. Diante do fato, em 1928, a Companhia passa a investir na coloniza-
ção das terras à margem esquerda do Paranapanema, entre os rios Tibagi e Ivaí, na estrada rebatizada de 
Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, na agricultura e pecuária. A presença estrangeira iria até 1944 
quando a Segunda Guerra Mundial obrigou a Inglaterra, gravemente carente de recursos para o esforço bé-
lico, a decretar o retorno dos capitais aplicados no exterior. Um grupo de financistas brasileiro adquiriu o 
conjunto da empresa que recebeu o nome de Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP). O ca-
minho férreo foi vendido ao governo federal e passou a fazer parte da Rede de Viação Paraná-Santa Catari-
na e este período do desenvolvimento brasileiro tem outros caminhos e desdobramentos. Tais procedimen-
tos empresariais e políticos constam, em detalhes, do livro histórico

2
 da CMNP, editado em 1975. 

Suspende-se o enredo da Economia para a homenagem a Francisco de Almeida Lopes, o brasilei-
ro que entrou para a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná como aprendiz, em 1924 e, mais tarde exer-
ceu as funções de almoxarife e escriturário de estatísticas, nela fazendo toda sua carreira. O que o notabili-
za nesse contexto é a fotografia. Muito jovem, sem cursos e estudos especializados, sem maiores referên-
cias estéticas, além da leitura de escassas revistas, e numa Ourinhos que começava a nascer às margens 
do Paranapanema, Francisco, o gentil e calmo pai de José Carlos, refinou-se sozinho nas técnicas do me-
lhor uso da luz e enquadramentos, características valorizadas pela sua sensibilidade ao captar o clima emo-
cional dos acontecimentos e a beleza ora grandiosa, ora prosaica dos cenários. A ele, Ourinhos deve o mais 
completo registro visual do seu desenvolvimento urbano e do dia a dia dos primeiros moradores. Fez o 
mesmo ao acompanhar o avanço da ferrovia que avançava Paraná adentro. Locomotivas, trilhos, cabos de 
aço, vagões, os homens e a natureza estão perenizados em centenas de fotografias. Muitas foram distribuí-
das generosamente por ele a ponto de, às vezes, por falta de informação, se omitir sua autoria (eu mesmo 
cometi o engano ao escrever Ourinhos: Memórias de Uma Cidade Paulista. Nada é gratuito nas fotografias 
de Francisco de Almeida Lopes, e este sentido do tempo histórico e da poesia do cotidiano o coloca ao lado 
daqueles que integraram a fotografia aos estudos antropológicos, à sociologia. Não hesito em colocar o seu 
trabalho em parceria com o que fizeram Pierre Verger (o universo afro-brasileiro da Bahia), Maureen Bisilliat 
e Claudia Andujar (arte popular latino americana e os índios), Walter Firmo (fotojornalismo e recantos do pa-
ís como a Amazônia e as paisagens dos romances de Guimarães Rosa) ou Cristiano Mascaro (arquitetura, 
cidades, sobretudo São Paulo), André Cypriano (favelas, capoeira). Pode parecer um arroubo. Confiram. Es-
te livro ilustrado entrará com destaque para bibliografia da formação de um estado (aliás, de três estados, 
como constava no nome final da ferrovia). Atesta, sobretudo com imagens, o que escreveu o crítico literário 
e historiador Wilson Martins em Um Brasil Diferente – Ensaio sobre o fenômeno da aculturação no Paraná: 
“Assim é o Paraná. Território que, do ponto de vista sociológico, acrescentou ao Brasil uma nova dimensão, 
a de uma civilização original construída com pedaços de todas as outras. (...) Terra que substituiu o sempre 
estéril heroísmo dos guerreiros pelo humilde e produtivo do trabalho quotidiano e que agora, entre perturba-
da e feliz, se descobre a si mesma e começa a se compreender”. 

                                                      
2
 COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ. Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná. 3. ed. São Paulo: CMNP, 2013. 
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Reforço a expressão de Wilson Martins: “o humilde e produtivo trabalho cotidiano”. A história da 
ferrovia um dia terá continuação quando se voltar aos trabalhadores braçais que plantaram os trilhos, os 
maquinistas, a equipe das oficinas. Estes empreendimentos aconteceram na transição da República Velha e 
o que veio depois (a Revolução de 1930 e sua legislação trabalhista). Os ingleses tiveram bom relaciona-
mento e uma política social respeitável com os funcionários administrativos (em Ourinhos, financiaram resi-
dências). Espera-se que um dia se fale dos que estavam no “humilde” trabalho cotidiano, no dizer de Wilson 
Martins: os trabalhadores da linha, das oficinas, os maquinistas. 

A opção oficial pelo transporte rodoviário, na esteira da implantação da indústria automobilística, 
relegou este universo ao esquecimento, senão ao abandono. O poeta mineiro Fernando Brant compôs e Mil-
ton Nascimento cantou em Ponta de Areia

3
 o mesmo descaso em outra parte do Brasil. É geral. 

 
Ponta de areia, ponto final 
Da Bahia-Minas, estrada natural 
Que ligava Minas ao porto, ao mar 
Caminho de ferro mandaram arrancar 
Velho maquinista com seu boné 
Lembra o povo alegre que vinha cortejar 
Maria Fumaça não canta mais 
Para moças, flores, janelas e quintais 
Na praça vazia, um grito, um oi 
Casas esquecidas, viúvas nos portais” 

 
Como terminar este texto se as fotos dizem tudo? A mim ocorre uma curiosidade ou devaneio: se-

rá que Lord Lovat um dia procurou entender o que significa Bugre, o nome da fazenda de Cambará onde tu-
do começou? 

Jefferson Del Rios
4
 

Novembro de 2014 

  

                                                      
3
 NASCIMENTO, Milton. Minas. Rio de Janeiro: EMI, 1975. 1 disco (41 min): 33

1/3
 rpm, microssulco, estéreo, EMCB-7011. 

4
 Jefferson Del Rios Vieira Neves é jornalista e crítico teatral com longa atividade na imprensa paulista, sobretudo nas áreas de cultura e política internaci-
onal. Sua extensa produção se concentra nos jornais Folha de São Paulo, Diário do Comércio e Indústria, O Estado de São Paulo e revistas IstoÉ, Bra-
vo! e Vogue. Foi correspondente da Folha em Portugal durante a Revolução dos Cravos (1975-1977). Autor de quatro obras sobre teatro e o panorama 
cultural e político paulistano e de Ourinhos: Memórias de uma Cidade Paulista, sua terra natal. Atualmente, é crítico teatral de O Estado de São Paulo. 
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Francisco de Almeida Lopes nasceu em Valinhos, 
no estado de São Paulo, em 1909, onde seu pai, José Pereira 
de Almeida Lopes, administrador de uma fazenda de café, foi 
tenente da Guarda Nacional e subdelegado. Sua mãe cha-
mava-se Maria das Dores Godoy Lima. Chiquinho era o caçu-
la do casal. 

Órfão aos 9 anos, foi morar com a tia avó, Faustina 
Godoy Lima de Carvalho, em Campinas, SP. Tia Fausta era 
casada com um funcionário da Companhia Paulista de Estra-
da de Ferro. Na casa que o acolheu, Chiquinho, apelido que 
recebeu na infância e como ficou conhecido durante toda a 
vida, teve seu primeiro contato com uma ferrovia. 

O padrinho Carvalho contava muitas histórias a 
respeito da Paulista, ferrovia que vira nascer, histórias que 
passaram a povoar o imaginário do menino Chiquinho. 

Para a casa da tia Fausta também foram os primos 
Devienne: Carlos Eduardo, Tomyres, Alfredo, Santa e Marii-
nha. Carlos Eduardo, já adolescente, foi trabalhar na Paulista 
e, mais tarde casou-se com a prima Benedita, irmã de Chi-
quinho. Tomyres casou-se com Benedito Monteiro, contador. 

Em 1924, Carlos Eduardo Devienne e Benedito 
Monteiro foram para Cambará, atraídos pela ferrovia que ali 
se formava, a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná – 
que usava a sigla SPP em suas locomotivas –, uma iniciativa 
de fazendeiros da região. Chiquinho, que os havia acompa-
nhado, conseguiu emprego no escritório como aprendiz. 

Passando a São Paulo-Paraná para o controle in-
glês, em 1928, Ourinhos sedia a administração da ferrovia. 
Monteiro torna-se contador da empresa, Devienne, chefe de 
tráfego, e Chiquinho é admitido no escritório como almoxarife 
e escriturário de estatísticas. 
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Em depoimento a Benedito Pimentel, publicado na 
Folha de Londrina, edição de 23 de março de 1980, conta: 
 

“O escritório central ficava numa casa de madeira 
com apenas quatro salas, e ali funcionavam o controle de trá-
fego, o almoxarifado, a contadoria e o escritório geral. Nessa 
época [1928] começaram a chegar as primeiras estruturas 
metálicas, fabricadas na Inglaterra, para a montagem da ofi-
cina da Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná e tudo co-
meçava a tomar um impulso muito rápido. [...] Com a chega-
da dos ingleses, que assumiram o controle da estrada inicia-
da pelo grupo de fazendeiros, o avanço dos trilhos foi ainda 
mais acentuado, pois passaram a utilizar recursos técnicos 
dos mais avançados.” 
 

Referindo-se ao engenheiro James Lister Adam-
son, que supervisionou a construção do trecho Cambará-
Londrina, Chiquinho narra: 
 

“Lister era um engenheiro extraordinário e gostava 
de mostrar suas habilidades, entre elas a de assinar papéis 
com as duas mãos simultaneamente e sem qualquer diferen-
ça quando o fazia com a mão direita. A maior habilidade na 
mostragem da firmeza dos punhos era traçar riscos sobre o 
papel: ele colocava as duas pontas do lápis no centro e abria 
rapidamente as mãos, uma para cada sentido e depois pas-
sava uma régua no traçado, mostrando que ambas as linhas 
estavam perfeitas.” 
 

Finalizando seu depoimento, declarou guardar de 
“Cambará e dos homens de seu tempo, recordações ines-
quecíveis e quando vejo meu arquivo fotográfico volto em es-
pírito ao mais belo tempo da minha vida. Lembro-me das difi-
culdades iniciais em Cambará, mas elas foram úteis porque 
me ajudaram a encontrar o caminho da minha carreira e me 
sinto realizado.” 

O amor pela ferrovia, que se iniciara na casa do 
padrinho, o acompanharia por toda a vida. Amante da foto-
grafia, a ferrovia haveria de ser um dos seus temas preferi-

dos. Tendo acompanhado o nascimento e desenvolvimento 
da ferrovia que seria uma das responsáveis pela urbanização 
do norte do Paraná, fez dela o objeto do olhar de sua câmara 
fotográfica por inúmeras vezes. 

Carlos Eduardo Devienne deixou a ferrovia alguns 
anos após a sua encampação pelo governo federal em 1944. 
Benedito Monteiro e meu pai permaneceram na recém-
constituída Rede de Viação Paraná-Santa Catarina. 

Devienne, seu primo, que ocupava cargo de chefia 
na São Paulo-Paraná, acumulou muito material fotográfico 
que doou para o primo Chiquinho. Com esse material e com 
fotos pessoais, ele compôs um álbum sobre a Companhia 
Ferroviária São Paulo-Paraná, preservando em fotografias a 
memória da “ferrovia dos ingleses”, uma das grandes respon-
sáveis pela colonização do Norte do Paraná. 

Esta é a coleção, guardada e ampliada com tanto 
zelo por Chiquinho, Francisco de Almeida Lopes, meu pai, a 
quem este trabalho é dedicado. 
 

 
  

CARLOS EDUARDO DEVIENNE, CHEFE DO TRÁFEGO 
OURINHOS, FINAL DOS ANOS 1920 

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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Tudo começou quando o fazendeiro Antônio Bar-
bosa Ferraz Junior, vindo de Ribeirão Preto, deu início à plan-
tação de um milhão de pés de café numa gleba situada entre 
Ourinhos, no estado de São Paulo, e Cambará, no Paraná. 
Para escoar rapidamente a produção, Barbosa Ferraz e ou-
tros fazendeiros decidiram construir uma estrada de ferro li-
gando suas terras a Ourinhos, por onde passava a Estrada 
de Ferro Sorocabana, e enviá-la para Santos, o principal por-
to do país. Com esse objetivo, fundaram a Estrada de Ferro 
Noroeste do Paraná, denominação posteriormente alterada 
para Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, em 13 de 
março de 1923. O trecho inicial, que ligaria Ourinhos a Cam-
bará, com extensão de 29 quilômetros, começou nesse ano. 

No ano seguinte, no mês de junho, foram inaugura-
dos os primeiros 22 quilômetros de linhas, da estação de Ou-
rinhos até Leoflora, no Paraná. 

A ligação dos dois trechos da linha entre São Paulo 
e Paraná se fazia por uma ponte provisória, enquanto era 
construída a ponte metálica sobre o rio Paranapanema. Essa 
ponte foi concluída e inaugurada em 6 de fevereiro de 1927. 

Em 12 de junho de 1924, a partida do primeiro 
comboio da empresa (dois auto-ônibus) foi um acontecimento 
de repercussão nacional, sendo noticiado com fotos nos 
grandes jornais e revistas do país, entre as quais, “O Malho”, 
“Fon-Fon” e “A Cigarra”. Ao partir de Ourinhos, o comboio foi 
abençoado pelo padre David Corso, vigário local, e novamen-
te, ao adentrar o estado do Paraná, por Frei Ângelo Maria, vi-
gário de Jacarezinho, prosseguindo com destino a Presidente 
Munhoz e Leoflora. 

Porém, aberto o tráfego ao público, sobreveio o 
movimento revolucionário de São Paulo, a Revolta Paulista, 
em julho de 1924, tendo os revolucionários se apoderado da 
linha e de seu escasso material rodante. 

Os custos de construção eram enormes, exigindo 
mais recursos. No final de 1923, Simon Joseph Fraser, mais 
conhecido como Lorde Lovat, estivera no Brasil acompa-
nhando a missão inglesa chefiada por Edwin Samuel Monta-
gu e que fora trazida pelo Presidente da República, Arthur 
Bernardes, com a finalidade de estudar a situação econômica 
e comercial do país.

5
 

Atraído por matéria publicada no jornal “O Estado 
de S. Paulo”, em 14 de janeiro de 1924, em que a diretoria da 
Estrada de Ferro Noroeste do Paraná historiava a empreitada 
que fizera e louvava os lucros certos que o negócio acarreta-
ria, Lorde Lovat veio visitar a região e se deslumbrou com o 
que viu. Ao retornar à Inglaterra, ele e associados fundaram a 
“Brazil Plantations Syndicate Ltd.” e, em 1925, constituíram a 
subsidiária brasileira, Companhia de Terras Norte do Paraná 
– CTNP. Em outubro desse ano, o governo do Paraná ven-
deu aos ingleses 840 mil hectares de terras na região entre 
os rios Tibagi e Ivaí.

6
 

Em 1925, a estrada de ferro estava construída até 
Cambará, uma das primeiras cidades da região, passando 
pelas estações de Presidente Munhoz e Leoflora. 

Respondendo ao pedido de financiamento feito pe-
la Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, a CTNP propôs 
a aquisição da maioria de suas ações, pois era grande seu in-
teresse na concessão que a ferrovia possuía para levar seus 
trilhos até Guaíra, no Rio Paraná, onde se encontravam as 
fronteiras do Brasil e do Paraguai

7
. Em 30 de junho de 1928, 

a ferrovia passou para mãos inglesas e Ourinhos tornou-se 

                                                      
5
 COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ. Colonização 
e Desenvolvimento do Norte do Paraná. 3. ed. São Paulo: CMNP, 
2013. p. 37. 

6
 BRASIL, Átila Silveira. Cornélio Procópio: das origens e da emancipa-
ção do município. C. Procópio: UENP, 2014. p. 35. Disponível em: 
<http://www.ccp.uenp.pr.edu.br>. Acesso em: 20 abr. 2014. 

7
 COMPANHIA Ferroviária São Paulo-Paraná. Museu Histórico de Lon-
drina Pe. Carlos Weiss. Disponível em: <http://www.uel.br/museu/com-
plementares/cia.html>. Acesso em: 02 maio 2014. 
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sua sede. 
O engenheiro Wallace Hepburn Morton, em depoi-

mento feito em 1986
8
, declarou que Londres enviou instru-

ções para que a ferrovia fosse estendida até Guaíra, na divisa 
com o estado do Mato Grosso, passando pelas terras da 
CTNP. O encarregado da fase inicial do prolongamento, de 
Cambará até Jataí, foi o engenheiro William Reid, que elabo-
rou estudo topográfico e orçamentário para o assentamento 
dos trilhos. O orçamento apresentado foi aceito e a empreita-
da foi confiada à empresa canadense MacDonald Gibbs & 
Co. Ltd., que instalou o primeiro acampamento em Cambará, 
em 1928. No princípio de 1929, a ferrovia inaugurou a jornada 
rumo à futura Londrina. 

No início do ano seguinte à aquisição, Londres es-
colheu o engenheiro T. D. Hamilton para superintendente da 
ferrovia. Ele encontrou na SPP uma equipe competente com 
a qual podia contar, como os chefes Hermínio Socci, de trá-
fego, Carlos Devienne, de movimento, Osvaldo Pareto Tor-
res, de escritório, Humberto Formey, das oficinas, e Benedito 
Monteiro, da contabilidade. 

Após a realização de meticulosa vistoria para co-
nhecer as condições do trecho em operação, uma de suas 
primeiras medidas foi providenciar a modernização da via 
permanente e do material rodante. Os trilhos existentes foram 
substituídos por outros mais resistentes, que teriam condi-
ções de aguentar o peso de locomotivas e material rodante 
mais modernos. As duas locomotivas existentes tinham sido 
fabricadas em 1880 e os vagões de carga eram muito velhos 
e de capacidade reduzida. 

Wallace Hepburn Morton chegou a Ourinhos, em 
março de 1929, para assumir o cargo de engenheiro ajudan-
te. Alguns meses depois, chegou o engenheiro James Mauri-
ce Adamson que fora nomeado para a mesma função. Mor-
ton, sem experiência em engenharia ferroviária, passou a su- 

                                                      
8
 RIOS, Jefferson Del. Ourinhos: Memórias de uma Cidade Paulista. Ou-
rinhos: Prefeitura Municipal, 1992. 

perintender as construções em Ourinhos e Adamson encar-
regou-se das obras na linha de tráfego. 

Uma oficina pré-fabricada, importada da Inglaterra 
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e destinada à manutenção de todo o material rodante, foi 
montada e foram construídos o almoxarifado, os depósitos de 
óleo e inflamáveis e o pátio de manobras, com dois desvios e 
triângulo de reversão. Novas locomotivas, também oriundas 
da Inglaterra, passaram a ser montadas na oficina, bem como 
o novo material rodante, composto por carros de passageiros, 
vagões cobertos e gôndolas. 

Em 1932, o engenheiro Hamilton, com problemas 
de saúde, retornou à Inglaterra, tendo sido substituído na su-
perintendência pelo engenheiro Morton, que permaneceu no 
cargo até 1944. 

A MacDonald Gibbs teve sucesso na superação 
das dificuldades impostas pela mata virgem e pelos grandes 
rios. Foram quase quatro anos de muito sacrifício, de tarefas 
hercúleas, enfrentando o calor, as quebras do equipamento, 
as doenças e a rotatividade da mão de obra para atingir a his-
tórica cidade de Jataí, em maio de 1932. 

O trecho de Jataizinho a Londrina foi projetado pe-
los engenheiros britânicos, seguindo o “Velho Picadão Três 
Bocas”, que fora aberto em 1927. Após concluir as obras da 
ponte sobre o rio Tibagi, a ferrovia finalmente se conecta com 
os trilhos que já existiam na margem oposta e chega a Lon-
drina, em 1935. Com o acesso às terras além-rio facilitado, 
começa o grande surto de colonização, que era o objetivo da 
companhia de terras. 

Em 1944, a CTNP vende suas ações a um grupo 
brasileiro e o governo federal encampa a ferrovia, anexando-
a à Rede de Viação Paraná-Santa Catarina – RVPSC. 
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O mapa mostra o traçado da Companhia Ferroviá-
ria São Paulo-Paraná que se inicia em Ourinhos, no vizinho 
estado de São Paulo, cidade servida pela Estrada de Ferro 
Sorocabana, que tinha seu ponto de partida na capital paulis-
ta. Ourinhos fica na divisa com o estado do Paraná, que tem 
como limite o Rio Paranapanema, um dos maiores cursos 
d’água paulistas, afluente do Rio Paraná. 

As três primeiras estações foram Presidente Mu- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nhoz, Leoflora e Cambará, quando a pequena ferrovia ainda 
pertencia a um grupo de fazendeiros. 

Após a aquisição da ferrovia pela Companhia de 
Terras Norte do Paraná, seguiram-se as estações Meirelles, 
Ingá, Bandeirantes, Santa Mariana, Cornélio Procópio, Con-
gonhas, Frei Timóteo, Jataí, Londrina, Nova Dantzig e Rolân-
dia. 

Após Rolândia, a última estação que o mapa nos 
mostra, a companhia inglesa construiu mais duas estações, 
Arapongas e Apucarana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este mapa da ferrovia foi enviado por um internauta inglês quando 
da publicação, pela primeira vez, do acervo de fotos em um álbum 
agasalhado no provedor Terra. 
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A primeira estação ferroviária de Ourinhos foi inau-
gurada em 31 de dezembro de 1908. Com o aumento de trá-
fego na Estrada de Ferro Sorocabana e o início da constru-
ção da Estrada de Ferro Noroeste do Paraná, em 1923, a es-
taçãozinha ficou insuficiente para atender o movimento e foi 
construído outro prédio, com maior capacidade, em 1926. Em 
12 de junho de 1924, foi inaugurado o primeiro trecho da fer-
rovia, então já denominada Companhia Ferroviária São Pau-
lo-Paraná, fazendo a ligação de Ourinhos a Leoflora. 
  

ACERVO: FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 

PRIMEIRA ESTAÇÃO DE OURINHOS 

SAINDO RUMO AO NORTE DO PARANÁ 

OURINHOS / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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Estação ferroviária de Ourinho, inaugurada em 
1926. Ao fundo, pode-se visualizar a plataforma de embarque 
da composição que demandava o Norte do Paraná, via Com-
panhia Ferroviária São Paulo-Paraná. A entrada para sua bi-
lheteria e plataforma de embarque ficava próxima aos arcos 
que se vê quase ao centro da imagem. A foto mostra, com ra-
ra felicidade, os meios de transporte mais comuns na época: 
o automóvel, a carroça, e a jardineira, todos estacionados na 
frente da estação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ACERVO: FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 

ENTRANDO NO PARANÁ, APÓS ATRAVES-
SAR A PONTE MELLO PEIXOTO SOBRE O 
RIO PARANAPANEMA 
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A estação de Presidente Munhoz foi inaugurada 
junto com a de Leoflora, em 12 de junho de 1924, descrita na 
edição de “O Malho” do dia 21 daquele mês. Seu nome é 
homenagem ao Dr. Caetano Munhoz da Rocha, que foi Pre-
sidente do Estado do Paraná de 1920 a 1928. 

A estação de Leoflora (sem fotos no acervo) foi 
construída ainda no tempo da Estrada de Ferro Noroeste do 
Paraná. Em janeiro de 1924, os trilhos chegavam somente 
até ela e a ferrovia ainda não operava. O nome da estação é 
uma junção dos nomes do casal Leovigildo Barbosa Ferraz e 
Flora Barretto Barbosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PRESIDENTE MUNHOZ / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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A estação seguinte e última antes dos ingleses as-
sumirem o controle da SPP foi Cambará, inaugurada em 1º 
de julho de 1925. Esta é a estação, nos anos 
1930; no centro do grupo está o Chefe 
de Movimento, Carlos Eduardo 
Devienne. 
 
  

DA ESQ. PARA A DIREITA 
EM PÉ: JOSÉ DOS SANTOS LIMA, JOAQUIM PI-
NHEIRO, ASDRUBAL NASCIMENTO (DUDU) 
SENTADOS: RAMIRO DIAS, ARMANDO NASCI-
MENTO (CHEFE DA ESTAÇÃO) E MARTINS (TELE-
GRAFISTA) 

CAMBARÁ / ©FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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PÁTIO DE MANOBRAS E ARMAZÉM DE CAMBARÁ 
 
 
 
 
 
 
 
LOCOMOTIVA QUE FAZIA O PERCURSO 
ENTRE CAMBARÁ E OURINHOS 

CAMBARÁ / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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Em 1930, a Companhia Ferroviária São Paulo-
Paraná, sob gestão inglesa, ainda engatinhava. Poucos qui-
lômetros após Cambará, provavelmente para o escoamento 
do café das fazendas do município de Santo Antônio da Plati-
na, foi construída a estação que recebeu o nome de Meirel-
les, concluída em 15 de abril de 1930. Ela não deu origem a 
núcleo habitacional, mas sobreviveu até 1990, quando foi 
demolida, conforme narra Douglas Rabazoni. 
 
  

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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A estação Meirelles, quando ainda estava sendo construída, 
recebeu a visita do Contador e do Chefe de Movimento, res-
pectivamente Benedito Monteiro e Carlos Eduardo Devienne, 
o 5º e 6º, da esquerda para a direita. 
 

  

MEIRELLES / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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A estação de Ingá, assim denominada devido a 
uma fruta silvestre abundante na região, foi inaugurada em 15 
de abril de 1930. O distrito de Ingá, que pertencia a Cambará, 
desenvolveu-se e, em 1943, tornou-se município com o nome 
de Andirá. 
 
  

ANDIRÁ / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 



25 

Após Ingá, a ferrovia teve que construir uma ponte 
sobre o Rio das Cinzas para poder prosseguir. O Cinzas nas-
ce na Serra de Furnas e desemboca no rio Paranapanema, 
recebendo diversos afluentes, como os rios Laranjinha e Ja-
carezinho. 
 
  

RIO DAS CINZAS / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES RIO DAS CINZAS / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 

RIO DAS CINZAS / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES (1938) 
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A ferrovia chegou ao km 82 em 1º de julho de 1930, 
onde fora construída a estação denominada Bandeirantes, 
surgindo um povoado em suas proximidades. Isto criou um 
problema porque a estação distava apenas três quilômetros 
do distrito de Invernada, criado em 1929, como parte do mu-
nicípio de Jacarezinho. Em 1931, houve um movimento em 
favor do progresso da região da estação e a solução foi trans-
ferir o cartório, coletoria estadual e correios de Invernada pa-
ra perto da estação. Com a elevação de Bandeirantes à con-
dição de município, em 1934, desapareceu Invernada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

BANDEIRANTES / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 

BANDEIRANTES / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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A estação de Santa Mariana deve ter sido erguida 
em algum mês do ano de 1930; não foi possível obter a data 
precisa. Mariana Balbina Procópio Junqueira, apelidada de 
Anita, era casada com o primo Francisco da Cunha Junquei-
ra. Francisco foi proprietário da Gleba Laranjinha, onde se lo-
calizava a Fazenda Santa Mariana. Quando os trilhos da fer-
rovia passaram por suas terras, ao construírem a estação do 
km 107, ele conseguiu que a SPP lhe desse o nome de Santa 
Mariana, homenageando sua esposa. 
 
  

SANTA MARIANA / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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A estação Cornélio Procópio foi aberta ao tráfego 
no dia 1º de dezembro de 1930. A razão do nome é apenas 
sentimental. O Coronel Cornélio Procópio era sogro de Fran-
cisco da Cunha Junqueira e também seu tio, sendo pai de 
sua esposa, Mariana. A família aceitou a passagem dos tri-
lhos da Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná pelas suas 
terras com a condição das estações receberem os nomes de 
Santa Mariana e de Cornélio Procópio, homenagem  
ao Coronel, que era já falecido desde 1909. 
 

  

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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CORNÉLIO PROCÓPIO / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 

LOCOMOTIVA BALDWIN 2-8-2, FABRICADA NOS 
ESTADOS UNIDOS, EM 1924, NO PÁTIO DE 
CORNÉLIO PROCÓPIO 
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A estação de Congonhas deveria ter sido localizada 
em outra área, mas problemas legais de terras, aliadas à pe-
dregosa topografia irregular, fizeram com que o engenheiro 
William Reid alterasse o projeto da ferrovia que os ingleses 
construíram. Barbosa Ferraz organizou outro loteamento para 
o patrimônio de Congonhas. 

A estação foi inaugurada em 3 de maio de 1932. O 
prédio, no padrão estabelecido por Henrique Tocalino, está 
abandonado e ainda aguarda um destino mais adequado. 
 

  

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 

NA PLATAFORMA DA ESTAÇÃO DE CONGONHAS 
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Para seguir adiante, um obstáculo natural tinha que 
ser superado pela Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná: 
o rio Congonhas, sobre o qual a ferrovia construiu a ponte 
metálica, que vinha pré-fabricada e era montada no local. 
 

A estação seguinte foi denominada Frei Timóteo 
(sem foto no acervo), tendo sido inaugurada em 1932. Seu 
nome era homenagem a frei Timóteo de Castelnuovo, nasci-
do em Gênova, Itália, em 1823, e falecido em Jatahy, em 
1895. 

 
  

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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Inaugurada em 1º de agosto de 1936, no quilômetro 
154, a estação Pirianito foi uma de poucas construídas intei-
ramente de madeira. Ali se formou um núcleo urbano de co-
lonização essencialmente japonesa; hoje seu nome é Uraí. 
 

  

URAÍ / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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A estação de Jatahy, atualmente Jataizinho, foi 
inaugurada em maio de 1932, como ponta de linha da Com-
panhia Ferroviária São Paulo-Paraná, aguardando a conclu-
são da ponte sobre o Rio Tibagi, para alcançar Londrina, o 
que se deu em 1935. 

O nome do lugar é uma referência à árvore jataí 
(Hymenaea courbari), abundante na região, também conheci-
da como jatobá. 

A estação seguinte, a de Ibiporã (não há foto no 
acervo), era de madeira e foi inaugurada em 1935, juntamen-
te com o trecho de linha Jatahy-Londrina. Posteriormente, a 
construção de madeira foi substituída por um prédio de alve-
naria. 
  

JATAIZINHO (1932) / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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Nas comemorações do Dia do Trabalho de 1932,  
funcionários da São Paulo-Paraná, em caravana,  

foram fazer a festa na inauguração da mais  
nova estação da ferrovia: Jatahy. 

  

JATAIZINHO (1932) / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 

JATAIZINHO / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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Após Jatahy, a ferrovia enfrentou um grande desa-
fio: construir a ponte sobre o largo Rio Tibagi. O Tibagi é um 
dos rios mais importantes do estado do Paraná, que ele atra-
vessa de sul a norte. Tem 616 km de extensão, nascendo na 
Serra das Almas e desaguando no Rio Paranapanema. No 
sul, possui cachoeiras e belos saltos. Ele cortava o traçado 
da Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná na altura de Ja-
tahy. Antes da construção de uma ponte (1935), era necessá-
rio atravessar de balsa. A última estação antes de Londrina é 
Ibiporã, também de 1935 (não há foto no acervo). 
 
  

LOCOMOTIVA 12 MANOBRANDO, EM PREPARO 
PARA O TRANSPORTE DE UMA DAS PARTES 

PRÉ-FABRICADAS DA PONTE METÁLICA 

BALSA PARA TRAVESSIA DO TIBAGI, LEVANDO PESSOAS, 
CARROS, ANIMAIS E ATÉ UMA JARDINEIRA (ÔNIBUS) 

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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Para o transporte de equipamentos e peças sobre o Tibagi, 
foi montado um enorme e possante cabo aéreo. 
  

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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A ponte, com 294 metros de extensão, foi conclu-
ída em 29 de junho, e os trens começaram a trafegar até 
Londrina em 15 de julho, mas somente foi inaugurada ofici-
almente em 28 de julho de 1935, simultaneamente com a 
estação de Londrina, conforme depoimento de George 
Craig Smith e notícia publicada no jornal Paraná Norte, da 
cidade de Londrina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O Sol jamais penetra na floresta. Doura-lhe os ci-
mos verdejantes, onde a fauna alada se embriaga e trila os 
seus cantos, na expansão do prazer de viver. Mas jamais as 
lâminas douradas conseguem furar a densa couraça verde.” 

(Willy Aureli) 

  

PHOTO STUDIO LONDRINA 

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 

A COMEMORAÇÃO SE REFERE À CONCLUSÃO DA COLOCA-
ÇÃO DOS TRILHOS ATÉ LONDRINA, E É ANTERIOR AO TÉRMI-
NO DA PONTE DO RIO TIBAGI. A PEQUENA LOCOMOTIVA, UTI-

LIZADA APENAS EM MANOBRAS, PROVAVELMENTE, FOI 
TRANSPORTADA PELO CABO AÉREO POR SOBRE O RIO. 
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Os trilhos da ferrovia chegaram a Londrina em 14 
de junho de 1934, embora os comboios só chegassem após a 
construção da ponte sobre o Rio Tibagi, em 1935. A essa al-
tura, já se constituíra um núcleo urbano relativamente grande, 
que fora criado no chamado Patrimônio Três Bocas, em 1929, 
por uma caravana da Companhia de Terras Norte do Paraná, 
chefiada por George Graig Smith, paulista descendente de 
ingleses. Esse grupo inicial tinha por objetivo desbravar, re-
conhecer e lotear 515.000 alqueires. A chegada desse grupo 
ao local escolhido na floresta aconteceu em 21 de agosto de 
1929. 

  

COMBOIO CARGUEIRO PUXADO PELA LOCO-
MOTIVA 12, HENSCHEL 0-8-0, RECÉM CHEGA-
DA À ESTAÇÃO, E UM PEQUENA LOCOMOTIVA 

DE MANOBRAS 

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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A primeira estação ferroviária de Londrina foi cons-
truída em madeira, com piso em concreto, em 1934, mas foi 
inaugurada, juntamente com a ponte sobre o Tibagi, em 28 
de julho de 1935, embora os trens circulassem desde 15 de 
julho. Em poucos anos, com o extraordinário crescimento da 
cidade, tornou-se insuficiente para o movimento de passagei-
ros e cargas, mas somente em 1946 se idealizou a proposta 
para construção da nova estação ferroviária, que foi inaugu-
rada em 20 de julho de 1950. 
  

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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PHOTO STUDIO JÓSE JULIANI (1934) PHOTO STUDIO JOSÉ JULIANI (1936) 

HANS KOPP (1937) 
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HANS KOPP (1937) HANS KOPP (1937) 

HANS KOPP (1937) 
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A estação foi inaugurada em 1º de dezembro de 
1935. A localidade recebeu esse nome porque as dez primei-
ras famílias de agricultores que se estabeleceram em áreas 
da Companhia de Terras Norte do Paraná eram provenientes 
da Cidade Livre de Danzig (Dantzig é a grafia alemã), cidade-
estado portuária, atualmente denominada Gdansk, na Polô-
nia. Já em 1937, com crescimento em ritmo acelerado, o pa- 
                     trimônio de Nova Dantzig tornou-se distrito e, em 
                                         1947, surgiu o município de Cambé. 
  

CAMBÉ / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 
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A estação de Rolândia foi inaugurada em 
1º de janeiro de 1936, com comunicado oficial no 
jornal “A Voz do Povo”, de Ourinhos, mas o povoa-
mento começou antes, em 29 de junho de 1934, 
com a primeira construção, o Hotel Rolândia. A par-
tir daí, construções se sucederam e uma próspera 
vila emergiu no local da mata. Nascia uma cidade. 
Seu nome, de origem germânica, é uma homena-
gem a Roland, legendário herói alemão da Idade 
Média, que guerreava ao lado de Carlos Magno, seu 
tio, com o lema “Liberdade e Justiça”. 

  

© FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 

ROLÂNDIA / © FRANCISCO DE ALMEIDA LOPES 



47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em 20 de maio de 1941, a Companhia Ferroviária 
São Paulo-Paraná inaugurava Arapongas, a penúltima esta-
ção do período sob a administração inglesa. Francisco de 
Almeida Lopes fotografou o evento. Segundo artigo no jornal 
“A Voz do Povo”, de Ourinhos, em 6 junho de 1942, a SPP 
contava com o total de 910 empregados, 18 locomotivas e 
246 vagões de carga, que percorriam 251 quilômetros de tri-
lhos, fazendo a ligação entre Ourinhos e Arapongas. A última 
estação inaugurada pelos ingleses, 1º de novembro de 1942, 
foi Apucarana (não há fotos no acervo). 
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As festividades contaram com a presença de Ma-
nuel Ribas, Interventor Federal do Paraná. 
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NÚCLEO INICIAL DO ESCRITÓRIO, 1930 
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Equipe do almoxarifado 
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Grupo de inspeção 
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Equipe da Contadoria, em 1944 
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EQUIPE DE TÊNIS 
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Escavadeira a vapor Ramsomes-Rapier-Marion, Type 7, fa-
bricada na Inglaterra (MUSEUMS VICTORIA, 2014) 
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Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

DECRETO-LEI N. 6.412, DE 10 DE ABRIL DE 1944 

Incorpora à Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina a Estrada de Ferro São Paulo-

Paraná e dá outras providências 

O Presidente da República, 

Considerando a necessidade de ser feito o prosseguimento da construção da estrada de ferro que constitui o 

tronco TP8, do Plano Geral da Viação Nacional, aprovado pelo Decreto nº 24.497, de 29 de junho de 1934, para 

a ligação, por via férrea, do Brasil à República do Paraguai; 

Considerando que um trecho dessa estrada de ferro, na extensão de 267,834 quilômetros já foi adquirido pelo 

Govêrno Federal e usando da atribuição que Ihe confere o art. 180 da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica incorporada à Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, com todos os seus bens, linhas, instalações, 

oficinas, imóveis, materiais fixo e rodante e dos depósitos e almoxarifados, a Estrada de Ferro São Paulo-

Paraná, com a extensão de 267,834 quilômetros, de Ourinhos a Apucarana, tudo já adquirido pelo Govêrno Fe-

deral à Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná. 

Art. 2º Ficam insubsistentes os Decretos nºs 3.356 e 4.945 de 25 de novembro de 1922 e 24 de março de 1931, 

respectivamente, do Estado de São Paulo, e 2.391, de 12 de novembro de 1934, do Estado do Paraná, em rela-

ção às obrigações da Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, para com os mencionados Estados, quanto à Es-

trada de Ferro de que trata o artigo anterior. 

Art. 3º O Ministério da Viação e Obras Públicas providenciará imediatamente para o recebimento da estrada, 

procedendo-se, no ato, ao respectivo inventário. 
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Parágrafo único. Para o fim de que trata êste artigo, o Ministro da Viação e Obras Públicas designará uma co-

missão composta de um representante da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, outro do Departamento Naci-

onal de Estradas de Ferro e outro da Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná. 

Art. 4º O custeio da estrada, ora incorporada, será atendido, até ulterior deliberação, pela respectiva receita que 

continuará a ser arrecadada de acôrdo com as tarifas e regulamentos em vigor, mantidos, também provisòria-

mente, a situação do pessoal e o regime de taxas adicionais. 

Art. 5º O Ministro da Viação e Obra públicas providenciará, para que sejam procedidos os estudos e orçamen-

tos do prolongamento da estrada, de Apucarana e Guaíra, de acôrdo com o traçado e condições técnicas do Pla-

no Geral de Viação Nacional, com as modificações que forem indispensáveis à execução de ligação ferroviária 

à fronteira no pôrto do Guaíra, na margem esquerda do rio Paraná, com um ramal do ponto mais conveniente 

em direção a Pôrto Mendes.  

Art. 6º O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-

rio. 

Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123º da Independência e 56º da República. 

Getulio Vargas. 

João de Mendonça Lima. 

A. de Souza Costa. 
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 MEU PAI E A FERROVIA... 
 

Esta história de pioneirismo empresarial, agrícola e 
ferroviário, com sua excepcional documentação  
fotográfica, começa com um toque de romance  

reunindo um fazendeiro, um Lord inglês e um jovem 
que se revelou fotógrafo de talento enquanto exerceu 
as funções de funcionário da ferrovia que ligou três  

estados do centro-sul brasileiro. É uma saga de ricos 
empreendedores brasileiros e estrangeiros e  

a mão de obra local nas picadas da  
mata virgem de um Brasil  

entrando no século 20. 


