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 O destaque do mês de maio foi a retomada 
dos serviços de recuperação das estações de 
Anhumas e Tanquinho. Tanquinho já esta 
praticamente com a pintura concluída, restando 
poucos detalhes na alvenaria e algumas partes do 
madeiramento. Em Anhumas iniciou se a troca 
dos lambris dos beirais, bem como a recuperação 
de portas, batentes caixilhos e janelas.  Em breve 
será marcada a data de reinauguração de ambas as 
estações. Salientamos que ambas foram 
reformadas, tendo o telhado trocado, calhas, 
partes do madeiramento, alvenaria, elétrica etc... 
e não restauradas. Todo o trabalho foi feito com 
recursos próprios e a pintura esta sendo 
patrocinada.

O associado e técnico de freio, Rodrigo 
José Cunha, ministrou um treinamento em 
Anhumas para colaboradores e associados, sobre 
noção e operação do sistema de freios 
Westinghouse, usado em todas as nossas 
locomotivas. O treinamento contou com apostila 
e com um teste no final do curso. Foi uma 
iniciativa inédita na VFCJ e já estamos 
programando outros treinamentos para toda a 
nossa equipe. Agradecimento especial ao Rodrigo 
José Cunha e ao Mauricio Polli, que ajudou nas 
apostilas, retroprojetor, e no apoio geral para que 
tudo saísse da melhor forma possível!

A locomotiva 401, já testada no final do 
mês, voltará ao trafego no inicio de junho. Foram 
refeitos todos os mancais de bronze das 
braçagens, bem como melhorias no cinzeiro, 
correção dos feixes de molas, tubulações do 
compressor de ar, serviços na tubulação de injetor 
e outros serviços. Com a ajuda e orientação do 
James Ilg, junto com nossa turma, conseguimos 
colocar a locomotiva no ponto correto, o que vai 

  
em Anhumas para fazer revezamento com a 
locomotiva 338.

Com o termino da 401, voltamos a 
trabalhar na recuperação dos cilindros dos slides 
da locomotiva 505. Os anéis de segmento já 
foram feitos, o êmbolo do lado direito já foi 
recuperado e aguardamos o êmbolo novo do 
lado esquerdo, que esta sendo feito fora. Os 
serviços de caldeira já estão prontos e iniciamos 
também os ajustes dos mancais das braçagens.  
Estando pronta, esta locomotiva fará trens 
especiais e ao menos um trem mensal para se 
manter em funcionamento.

O auto diesel AL-3 já esta com o motor 
parcialmente montado, devendo em breve entrar 
em funcionamento. O motor foi retificado por 
inteiro e teve todas as partes substituídas por 
novas. A retífica foi feita em Piracicaba pela 
empresa Recab Marc, através do Sr. Marcelo 
Brossi.

Os serviços de recuperação da GM GL-8 
foram iniciados! Toda a parte elétrica da 
locomotiva esta em péssimo estado e terá que ser 
feita totalmente nova. A mesma já esta sendo 
desmontada em Carlos Gomes e estamos 
avaliando os componentes que serão reformados 
ou terão que ser comprados. A fiação será 100% 
nova!

A via permanente continua com os 
serviços de substituição dos dormentes de 
madeira por concreto, bem como recomposição 
do lastro e nivelamento nos trechos que são 
reparados. Aos sábados a equipe trabalha 
trocando dormentes do pátio e fazendo 
manutenção das ferramentas. 

proporcionar muita economia. Em breve estará 

REGIONAL CAMPINAS

Retomados os serviços de recuperação de estações.
Tem início série de Cursos Técnicos em Campinas.



    Finalizando agradecemos a fiel participação 
dos associados: Antonio Edson Laurindo dos 
Santos, que cuida dos sistemas de freios, Jean 
Claud Ducombs, Vanderlei Zago nas fotografias, 
Sr. João Sigrist, que nos ajuda na manutenção das 
locomotivas diesel e na geração e luz dos carros 
de passageiros e a liderança nos serviços de 
recuperação de máquinas e equipamentos. A 
empresa Mombras de Piracicaba SP, que sempre 
colaborou na doação de refratários e uma Forja 
para uso nas oficinas, Mauricio Alves (Bim Bim), 
nos serviços das oficinas de carros e na 
locomotiva diesel, Norberto e Rodrigo 
Tomassoni também na locomotiva diesel, 
Vanderlei Costa, Cristiano Bueno, Jurair Alves da 
Silva, Gerson Nogueira Ramos que está 
participando dos projetos de reativação da 
Litorina 5002, Francisco Carlos Bianchi, na 
fundição de peças, Sr. Albert Blum, assessor da 
diretoria da VFCJ e nosso elo com a MRS, a 
empresa Acrílicos Marcon, através de sua 
proprietária Sra. Sueli Marcon, e a empresa GT 
Locação de Munck ltda., que sempre colabora no 
carregamento e transporte de material, a empresa 
Prisma 21 de nosso associado e amigo Leslie Lee 

Macfadem, que sempre nos ajudou em doação de 
acessórios e serviços para locomotivas, Mauricio 
Polli na assessoria dos serviços de informática, 
Ao grande amigo Sr. Isaldo, na          tornearia de 
peças para as locomotivas, e o agradecimento 
especial para o Jorge Ciawlowisk (Argentino) 
que cuida da parte elétrica e iluminação do pátio 
de Carlos Gomes e Anhumas, uma vez que ele 
vem quando tem condições de deixar a família. A 
Daiane, Rodrigo Cunha, que tem nos ajudado nas 
oficinas e em serviços de elétrica dos carros de 
passageiros e outros que participam e ajudam na 
ferrovia de todas as formas. Agradecimento 
especial também para o amigo de Piracicaba Sr. 
Andre Louwart, engenheiro agrônomo que em 
muito tem colaborado conosco na capina química 
da via permanente e o Sr. Evandro Zonzine na 
recuperação do auto de linha e o colaborador 
Ronald (Borroso) e seu irmão Rodrigo Fernando 
também nos serviços de adaptação e apoio nos 
serviços externos para as locomotivas e do 
arquiteto Denis W. Esteves, ajudando a elaborar 
os projetos de restauração e finalizando o apoio 
de sempre do associado e amigo Dr. Sérvio Túlio 
Prado, que na época patrocinou a reforma da 
locomotiva 604 através da NEC do Brasil.     

Veja a seguir as fotos desta matéria
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Croquis  da locomotiva GM-EMD GL-9 confeccionado pelo associado Jonas Augusto
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Fotos das obras da recuperação da estação de Tanquinho
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Fotos das obras da recuperação da estação de Tanquinho
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Fotos das obras da recuperação da estação de Anhumas
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Novos êmbolos dos cilindros da locomotiva nº 505.

Curso Técnico sobre freios Westinghouse, ministrado pelo associado Rodrigo Cunha



Oficinas de Cruzeiro

Locomotiva GE 45t

Em Cruzeiro nas oficinas seguem os 
trabalhos de reforma da locomotiva 327, além de 
reparação geral dos autos de linha (usados na 
manutenção da via permanente), rebitolagem de 
dormentes de concreto para instalação em Passa 
Quatro e São Lourenço.

A Regional Sul de Minas recebeu esse mês 
mais uma locomotiva GE 45t; dessa vez, a mesma 
foi cedida a nós pela CODESP (Companhia Docas 
do Estado de São Paulo) em uma parceria que, 
além dela, inclui a atualização do contrato de 
cessão da locomotiva Manuela (que hoje se 
encontra em São Lourenço). Em troca, a ABPF vai 
fazer a restauração cosmética da locomotiva 
Lavoura, uma pequena locomotiva a vapor, 0-4-0, 
“irmã” da Manuela, além de construir uma 
pequena gare para o abrigo da Lavoura no pátio do 
museu da CODESP em Santos. Após visitas para 
verificação da locomotiva e tratativas 
burocráticas a locomotiva foi desmontada e 
transportada por carreta até o pátio de Cruzeiro 
onde já se encontra nos trilhos junto com as outras 
duas locomotivas de mesmo modelo adquiridas 
pela regional no final de 2015.

A operação de retirada da locomotiva 
durou um total 3 de dias, iniciou-se no dia 10 de 
maio, quando o pessoal da ABPF foi ao local 
preparar a locomotiva para o içamento e, no dia 
seguinte, foi feito o carregamento da locomotiva 
e, finalmente, no terceiro dia, a locomotiva foi 
entregue em Cruzeiro.

Para a operação de transporte foi 
necessário    o  aluguel   de  dois   guindastes,  um

caminhão munck (para fazer o içamento dos 
truques da locomotiva), uma carreta prancha 
(para o transporte da locomotiva) e um caminhão 
comum (para o transporte de trilhos e 
ferramentas usados na operação).

Agradecemos ao Tharles Alves, de Angra 
dos Reis, que nos ajudou com os primeiros 
contatos no Porto de Angra e ao Eng. Antônio 
Carlos da Mata Barreto, que foi a pessoa da 
CODESP que cuidou de toda a burocracia e, 
pacientemente, fez tudo acontecer. O processo 
todo se iniciou em 2014 e foram necessários 
praticamente dois anos para se concretizar todo 
este trabalho.

Em São Lourenço, o Trem das Águas 
segue operando normalmente; continuam os 
trabalhos de recuperação de carros e os trabalhos 
de via permanente se intensificaram este ano com  
a substituição de dormentes antigos de madeira 
pelos de concreto bi-bloco rebitolados em 
Cruzeiro; concomitante, está sendo realizada a 
remoção do lastro para descontaminação e com 
posterior reaplicação e alinhamento da via. Foi 
realizada também reforma completa em uma das 
PNs, com remoção do assoreamento, 
substituição de todos os dormentes e aplicação 
de novo lastro.

Em Passa Quatro o Trem da Serra da 
Mantiqueira segue operando normalmente; 
iniciou-se a aplicação de dormentes de concreto 
na via, do km 33+800 ao 33+000, e a utilização 
de uma mini escavadeira para fazer a limpeza e 
abertura de valetas para drenagem.

Trem das Águas

Trem da Serra da Mantiqueira

Veja a seguir as fotos desta matéria
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REGIONAL SUL DE MINAS

Locomotiva GE do porto de Angra é cedida à ABPF.
Em São Lourenço prosseguem os trabalhos de recuperação

de carros e da via permanente.
A via permanente na linha de Passa Quatro também

recebe manutenção. 
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A locomotiva ainda em operação no porto de Angra dos Reis em outubro de 1991; foto 
gentilmente cedida pelo Eliezer Magliano. 

Quando chegamos para verificar a locomotiva em julho de 2014 ela estava assim: fechada 
dentro de um cercado metálico para proteção; os operários iniciaram então a remoção do 

mesmo para a locomotiva pudesse ser inspecionada. 
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Após a remoção do cercado, pudemos ver a locomotiva 

Equipe da ABPF preparando a locomotiva para o içamento sem os truques 
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Içamento da locomotiva com dois guindastes para remoção dos truques. 

Após içada e estabilizada, iniciou-se o reboque dos truques para fora. 
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Um dos truques já removido e rebocado aguardando embarque na carreta. 

Um caminhão munck foi utilizado para embarcar os truques na carreta. 
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Um dos truques sendo posicionado nos trilhos instalados na carreta. 

Após a colocação dos truques nos trilhos instalados na carreta foi a vez de recolocar as 
locomotiva sobre eles. 
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Carregamento concluído e a locomotiva já deixando o porto. 

Chegada no pátio de Cruzeiro.
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Chegada no pátio de Cruzeiro: ela foi recebida pela “Rebeca”, uma das locomotivas 
adquiridas no leilão de dezembro de 2015 pela regional que chegaram no início desse ano. A 
“Rebeca” já estava operacional e foi então utilizada para desembarcar a locomotiva vinda de 

Angra dos Reis. 

PN do km 82 + 250
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Aspectos da PN do km 82+250= na primeira imagem como ela se encontrava; na segunda 
imagem, já com o assoreamento removido e dormentes novos instalados; na terceira imagem 

após a conclusão dos trabalhos. 
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Aspectos da curva do km 82+300: na primeira imagem como se encontrava e na segunda após 
a conclusão dos trabalhos; remoção de assoreamento, descontaminação de lastro, aplicação de 

dormentes de concreto e alinhamento da via. 
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Aspectos do km 82+100: primeira imagem no estado em que se encontrava e na segunda após a 
conclusão dos trabalhos; remoção de assoreamento, descontaminação de lastro, aplicação de 

dormentes de concreto e alinhamento da via. 
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Aspectos do km 81+800: primeira imagem no estado em que se encontrava e na segunda após a 
conclusão dos trabalhos; remoção de assoreamento, descontaminação de lastro, aplicação de 

dormentes de concreto e alinhamento da via. 
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Aspectos do km 81+900: primeira imagem no estado em que se encontrava e na segunda após a 
conclusão dos trabalhos; remoção de assoreamento, descontaminação de lastro, aplicação de 

dormentes de concreto e alinhamento da via. 
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Aspectos do km 82+000: primeira imagem no estado em que se encontrava e na segunda após a 
conclusão dos trabalhos; remoção de assoreamento, descontaminação de lastro, aplicação de 

dormentes de concreto e alinhamento da via. 
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Aspecto da reta do KM 80 com novo lastro aplicado, dormentação de concreto e guias 
instaladas para contenção do lastro. 

Km 33 + 800
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Aspectos do km 33+800: na primeira imagem como ele se encontrava; na segunda imagem, já 
com o assoreamento e lastro removidos; na terceira imagem após instalação dos dormentes de 

concreto e início da aplicação do lastro descontaminado. 
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Aspectos do km 33+000: na primeira imagem já com o assoreamento e lastro removidos; na 
segunda imagem, já com dormentes de concreto instalados e início da aplicação do lastro 

descontaminado. 

Trabalhos na reta do km 33+000: desassoreamento, remoção do lastro para descontaminação, 
aplicação de dormentes de concreto e nivelamento da via. 



REGIONAL PORTO NOVO

A locomotiva nº 51, da Leopoldina, está quase pronta

Terminada a usinagem dos estropos e as 
braçadeiras das braçagens da locomotiva 51, as 
mesmas foram montadas na locomotiva, porém 
foi preciso fazer alguns ajustes no comprimento 
das braçagens. Como já foi dito no Boletim 
anterior, esta locomotiva não tem desenhos e 
nem amostra dos estropos, daí a necessidade 
dos ajustes.

Montamos as válvulas de purgação e 
também o seu acionamento  com a restauração 
das alavancas, torneamento de pinos novos, 
pintura e teste. A maioria das alavancas de 
acionamento não existia ou tava muito 
deteriorada e foram todas refeitas.

Recuperamos alavanca de marcha, 
torneamento dos pinos de acionamento, 
confecção de tirante de acionamento e trava da 
cremalheira. Também confeccionamos o batente 
entre a locomotiva e o tender e montamos. A 
saída de água do tender foi construída e 
instalada. 

A tampa da caixa de fumaça foi 
desmontada reformada e montada e também 
foram instaladas as cantoneiras de fixação da 
cabine.

A próxima etapa será o fechamento da 
tampa do domo e acendimento para teste de 
vazamento e colocá-la em movimento. 

Isso acontecera no mês de junho.
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A locomotiva nº 51 recebendo os últimos detalhes da reforma
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Na Regional Paraná, em junho, 
seguiram os trabalhos no nosso futuro cine-
vagão, em um carro de madeira e no Carro 
Administração. E chegamos à fase final do 
restauro de um auto de linha modelo Fairmont.
E o Trem Junino, realizado através de parceria 
da ABPF-PR com a Serra Verde Express e 
Cultural Turismo, com apoio da APFMF-
Curitiba, Iphan e Rumo-ALL, foi um sucesso. 
Mais de 800 pessoas fizeram um pequeno - mas, 

REGIONAL PARANÁ

Regional constrói cine-vagão e termina reforma
do auto de linha Fairmont.

Trem Junino foi um sucesso de público.

muito animado - passeio, no último dia 4, entre a 
plataforma de embarque da Serra Verde e a sede 
da ABPF-PR, nos antigos barracões das 
locomotivas da RVPSC, ambos dentro da 
Estação Rodoferroviária, na capital paranaense. 
Havia banda de música, maquete, exposição 
ferroviária, loja de souvenirs, carros decorados e 
muita animação. Fora a pipoca, a paçoca e o 
quentão! Até o prefeito Gustavo Fruet veio 
prest igiar  e  e logiar  nosso t rabalho.

Marcio Assad (e), Prefeito Gustavo Freuet (c) e João Luís, Diretor Regional (d). Ao fundo, 
Nilton e Luiz Augusto, amigos da APFMF-Curitiba 
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Banda Municipal de Contenda, animando o embarque 

Passageiro empolgado! 
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Família do Sr. Elgson Nascimento prestigiando o evento 

Aguardando o primeiro embarque 
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Interior decorado dos carros 

Exposição de materiais ferroviários 
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Parte da equipe. A contar da esquerda: Bruno, Evandro (Dir. Promoções), Cid, Thaís, Alberto 
e Gabas. 

NÚCLEO REGIONAL VALE DO ITAJAÍ

NuRVI recebe de Iphan acervo de peças ferroviárias
da antiga E.F. Santa Catarina

O NuRVI destaca para o mês de maio a 
finalização do translado das peças ferroviárias 
históricas repassadas  pelo escritório do IPHAN 
de Curitiba. 

Nesta segunda etapa, no dia 20 de maio, o  
coordenador Otávio Georg Junior acompanhado 
dos associados Adalberto Barth, Luiz  Carlos 
Henkels  e Paulo Boeira da Silva  trouxeram as  
peças mais pesadas do  acervo, constituído de 
armários, chapeleiras, mesas, carrinhos de rampa 
de  estação e outros materiais menores mas, com 
considerável peso. 

Como já frisamos na edição anterior, uma 
parte   deste  material será de uso histórico 
cultural do NuRVI e outra parte será destinado 
para exposição nos  museus com cunho 
ferroviário, notadamente os de Indaial e  Ibirama. 
Convenhamos,  uma reposição mais que justa 
para a EFSC, que em 1971, quando de sua 
desativação,  teve  todo seu acervo histórico 
transferido para a RFFSA de  Curitiba, nada 
restando no Vale do Itajaí para conhecimento das 
novas gerações. 

Novamente agradecemos a toda 
a equipe do IPHAN de Curitiba, em especial aos 
historiadores Nilza Martins Cardoso e Juliano 
Doberstein,  pelo apoio e  dedicação 
dispensados para a ABPF.

O mês de maio teve outro marco 
histórico no NuRVI; o recebimento da  primeira 
remessa  de dormentes  novos adquiridos com 
recursos dos passeios histórico-culturais. Até 
então a  entidade vinha utilizando os dormentes 
oriundos do contrato de  compensação em 
função da instalação da Hidrelétrica Salto Pilão, 
cujo estoque  chegou ao final. 

Os novos dormentes estão sendo 
disponibilizados por uma serraria da  cidade de  
Ibirama, a  qual fornecerá 50 dormentes 
mensalmente até o fim do ano.

Parte de nossa   equipe também 
continua se dedicando à restauração parcial do 
carro administrativo Am55. 



ANO XIV - Nº 158
JUNHO DE 2016 

Neste mês de maio o referido foi encostado no 
desvio morto junto a garagem do trem para os   
trabalhos de  realinhamento criteriosamente 
realizado pelo nosso associado e marceneiro 
Ricardo Grossl, o qual também  instalou uma nova 
porta numa das cabeceiras do carro. 

O AM55 também continua recebendo 
reparos na sua estrutura externa, que está sendo 
preparada para  a  pintura definitiva. 

Ao Ricardo, que veio de Rio Negrinho 
especialmente para este trabalho, bem como ao 
associado Paulo Silva que o auxiliou nesta 
empreitada, nossos  especiais agradecimentos.

Outrossim, lamentamos  informar o 
falecimento ocorrido no dia 14 de maio, do Sr. 
Antonio Bonette Tobias, avô e bisavô, 
respectivamente de nossas associadas  Josiani 
Cristina Tobias e Priscila Jesani dos Santos. O Seu 
Antonio, além de vizinho do trem,  era  presença 
constante na nossa  plataforma de embarque 
sempre  em dias de passeio. 

Porém, o que mais o  destacou foi o fato de 
ter sido até o momento de sua morte aos 94 anos o  
único especialista em  cantaria ainda vivo, que 
trabalhou em obras de infraestrutura da  EFSC, 
notadamente nas décadas de  40 e 50 do século 
passado, tendo participado ativamente da   
construção do  grande túnel de 250 m na 
localidade de Morro Pelado, obra que  
sobremaneira o enaltecia. Ficam pois, as boas 
lembranças do Seu Antonio.

Por fim, o coordenador Otávio Georg 
Junior  deixa expressos  seus agradecimentos a  
toda a equipe  que, como sempre, não mediu 
esforços para o êxito dos trabalhos neste mês de 
maio.

Em Rio do Sul, na estação de Matador, encontra-
se depositado parte do material rodante do NuRVI, 
ainda  por  restaurar, bem como o museu estático e 
fotográfico relativo aos fatos históricos  que 
marcaram a EFSC no Alto Vale do Itajaí . A estação 
se situa no Beco Artur Hering – Nº 50, bairro Bela 
Aliança de Rio do Sul.

 Em Apiúna, a localidade de Subida abriga o 
trecho revitalizado de 2,8 km da EFSC. Desta  
quilometragem, 1,7 km são de domínio público, 
incluindo-se o túnel de 68 m, a ponte dos arcos  
em estilo românico e a passagem superior no 
mesmo estilo, bem como um belíssimo trecho 
em meio a mata  Atlântica secundária. O restante 
do trajeto – 1,1 km – se desenvolve por dentro do 
pátio da Usina Hidrelétrica Salto Pilão, local 
onde também se localiza o abrigo da 
composição histórico cultural, além de uma  
antiga  caixa d'água metálica pertencente à 
extinta ferrovia. Este trajeto, bem como a 
composição,  só poderão ser visitados  com 
acompanhamento de associados, devidamente e 
antecipadamente  autorizados  pela gerência da 
Usina. O acesso à localidade de Subida se dá 
pela rodovia  Br 470, Km 112 + 500 m para 
quem procede de Blumenau e  Km 113 - 500m 
para quem procede de Rio do Sul.

OUTRAS ATRAÇÕES FERROVIÁRIAS 
DO VALE DO ITAJAÍ – SC

- Museu Municipal Ferroviário  Silvestre 
Ernesto da Silva – antiga  estação ferroviária de 
Indaial – centro – Rua Marechal Deodoro da 
Fonseca – telefone 3394-0708. A exposição do  
museu conta com diversas peças cedidas  pelo 
NuRVI.

- Museu Ferroviário  e Exposição Fotográfica 
- Sala Hermann Baumann – Fundação 
Cultural de Ibirama – antigo Hospital 
Hansahoehe – contatos pelo telefone (47) 3357 – 
4442. A exposição conta com diversas peças 
cedidas pelo NuRVI.

- Ponte Ferroviária sobre o Rio Itajaí – BR470 
- trevo de acesso  a Ibirama

- Locomotiva Macuca – jardim da Prefeitura 
Municipal de Blumenau, com vista à ponte 
ferroviária metálica.

- Estação Ferroviária  de Rio do Sul – Avenida 
Oscar Barcelos S/Nº – centro – Museu Histórico 
do Alto Vale do Itajaí.

– Maiores informações com Luiz Carlos 
Henkels – NuRVI /ABPF ( 47) 3333-1762
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Sr. Antonio Bonette Tobias a direita da imagem, ladeado pela bisneta a associada Priscila 

Jesani dos Santos. Um dos últimos especialistas em cantaria que desenvolveu trabalhos em 

obras de  pedra granítica  na EFSC. (foto de Jaqueline Roberta Grossl dos Santos) 

Primeira remessa de 30 dormentes novos adquiridos com recursos do NuRVI. (foto  de Luiz 

Carlos Henkels) 
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Material histórico  cedido a ABPF pelo IPHAN de Curitiba, aguardando a descarga na 

garagem do Trem da EFSC. (foto  de Luiz Carlos Henkels) 

Realinhamento do carro administrativo AM 55(foto  de Luiz Carlos Henkels) 
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A ABPF Núcleo Rio Claro informa que, 
desde o último dia 07 de Maio, passou a operar um 
pré-museu ferroviário, instalado no antigo Túnel 
para Pedestres na Avenida 8, bem em frente de 
onde se localiza nossa sede. Atualmente, conta 
com cerca de 100 itens expostos, mas a previsão é 
de que até o fim do ano esse número continue 
crescendo, graças à restauração de peças que 
estavam em nosso almoxarifado e às doações que 
tem sido feitas. O Museu Ferroviário da ABPF Rio 
Claro funciona todos os Domingos, das 13 às 17 
horas,  e em outros horários mediante 
agendamento.

Reportamos que no dia 29 de Março, 
ocorreu uma invasão em nossa sede, a cabine de 
chaves, ocorrendo o furto de bens materiais frutos 
de doação, na maioria dos casos eletrodomésticos, 
além de uma composição de ferreomodelismo que 
usávamos nos eventos e para exibição ao público. 
Felizmente todo o material perdido ou danificado 
poderá ser novamente reposto, sendo que mais 
uma vez esperamos contar com a generosidade das 
pessoas e dos sócios para tal, diante dessa situação 
tão triste e adversa. 

Para coibir novas situações desse tipo, 
temos investido na instalação de novas grades 
de segurança e reiniciamos o restauro das 
janelas.

Em relação à 5ª Exposição Memória do 
Ferroviário, realizada nos dias 21 a 24 de Abril, 
informamos que a mesma foi um relativo 
sucesso de público, permitindo uma boa 
visibilidade das ações de nosso Núcleo perante a 
população rio clarense. 

Nossa sede fica na antiga cabine de 
chaves do pátio ferroviário, localizada na Av. 8, 
s/n, entre Ruas 1 e 1B, Centro, Rio Claro. Nosso 
horário de funcionamento é aos Sábados, das 09 
às 12 horas. Aos Domingos, abrimos o Museu 
Ferroviário localizado no Túnel para Pedestres, 
do outro lado da rua em relação a nossa sede. 

O horário de funcionamento é das 13 às 
17 horas. 

A c e s s e m  n o s s o  n o v o  B l o g  
http://abpfnucleorioclaro.blogspot.com e a 
n o s s a  n o v a  p á g i n a  n o  F a c e b o o k ,  
http://facebook.com/abpfnucleorioclaro. 

NÚCLEO REGIONAL DE RIO CLARO

Foi inaugurado o primeiro Museu Ferroviário 
subterrâneo do Brasil

Vidro quebrado por onde ocorreu a invasão em nossa sede. 
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Uma das entradas do Túnel para Pedestres, agora Museu Ferroviário da ABPF Rio Claro. 

Restos de uma locomotiva de ferreomodelismo atirada pelo invasor ao chão 
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O ABPF Boletim é um informativo em meio eletrônico destinado somente aos associados da ABPF. As 

opiniões expressas nos artigos assinados não necessariamente representam a opinião da ABPF. Para 

contatar a redação:  ou  . Diagramação: Geraldo Godoy. 

Conselho Editorial: Hélio Gazetta Filho, Geraldo Godoy e Lourenço S. Paz. Para contatar a Diretoria 

Nacional da ABPF e o Conselho Permanente: Av. Dr. Antônio Duarte da Conceição nº. 1501 – Parque 

Anhumas – Campinas – SP Cep: 13091-606. Telefone (19) 3207-3637, Fax (19) 3207-4290, e-mail: 

helio.gazetta@lnls.br godoy.geraldo@gmail.com

secretario@abpf.com.br

É com pesar que a ABPF informa o falecimento ocorrido no dia 6 de junho de

Maria Benilde Ilg
esposa de nosso ex-Diretor Presidente e Diretor da Regional Santa Catarina, Ralf Ilg,
e mãe de nosso Diretor Vice-Presidente, Marlon Ilg, e do Diretor Regional, James Ilg

Aos  companheiros a  ABPF apresenta sinceras condolências.

Público presente durante a inauguração da exposição permanente no antigo 

Túnel para Pedestres, na passagem de nível da Avenida 8

Fotos: José Carlos de Camargo e Jônatas de Camargo. Texto: Jônatas de Camargo 

NOTA DE FALECIMENTO

mailto:helio.gazetta@lnls.br
mailto:godoy.geraldo@gmail.com
http://secretario@abpf.com.br
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