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 Nesta edição de janeiro de 2013, o 

ABPF Boletim publica as notícias das 

Regionais da ABPF. Ficam aqui nossos 

votos de Próspero 2013. Por fim, lembramos 

que toda colaboração ao Boletim deve ser 

encaminhada para o e-mail 

paz.lourenco@gmail.com. 

  

 

 

 

 

Visite também o nosso site: 

www.abpf.com.br 
 

Destaques deste mês 

 Noticiário das Regionais 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Regional Campinas  

 

A Regional Campinas informa que a locomotiva 505 está de volta ao tráfego e com 

nova pintura. Enquanto aguardávamos o engenheiro responsável para fazer o laudo da 

caldeira, aproveitamos o tempo de espera e fizemos a repintura da locomotiva inteira. Agora é 

a vez da 401 parar para fazer a troca dos tubos da caldeira. 

A locomotiva diesel GE 3136 da Mogiana está com os serviços de caldeiraria e 

preparação para a pintura bem adiantados e também foi concluída a parte elétrica do circuito 

de baixa tensão, localizado dentro do compartimento do motor. O teste de potência para 

sabermos realmente o estado da locomotiva já foi realizado, com excelentes resultados. Antes 

do teste, efetuamos a regulagem fina das bombas injetoras e medimos a rotação do motor 

diesel com outro equipamento próprio. Foi um longo dia com muito trabalho de nossa equipe, 

destacando os associados Sr. Leonel (técnico eletricista), Norberto e Rodrigo Tomassoni e 

Hélio Gazetta Filho, além dos colaboradores da ABPF das oficinas de Carlos Gomes. 

Agradecemos a EIFE pela ajuda com o empréstimo do equipamento de teste de potência. 

Tudo foi registrado pelo fotógrafo Vanderlei Zago. Agora continuamos com a pintura e 

pequenos reparos que estão sendo corrigidos. Todos os vidros da cabine foram retirados para 

a pintura e posterior substituição. 
 

http://www.abpf.com.br/
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Acima: Locomotiva 505 pronta para voltar ao tráfego. 

Abaixo: Locomotiva 980 sendo acesa para testes. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Autos de linha AL-3 (à esquerda) e AL-4 (à direita). 

Abaixo: Carretinha do AL-4. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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A pequena locomotiva 980 da Mogiana foi limpa e acesa para testes, bem como a 

locomotiva 5 da Sucrerie e as pequenas diesel 2 e 18, que também receberam lavagem e 

algumas reparações. 

O auto de linha AL-4 já está em tráfego, conforme anunciado no informativo 

anterior, já acompanhado de sua carreta para o transporte de ferramentas e acessórios para 

a via permanente. A carreta foi aproveitada de um antigo trole, e construímos nas oficinas 

seu estrado e a suspensão, usando dois rodeiros pequenos de rolamentos que foram 

cedidos pela Regional Sul de Minas. 

 

 

 
 

Interior do carro CR-10 em restauração. 

Foto: Hélio Gazetta Filho. 
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Truque do carro CR-10 em restauração. 

Foto: Hélio Gazetta Filho. 

 

Nas oficinas de carros, prosseguimos com os trabalhos de restauração do carro da 

Mogiana CR-10, antigo R-1, onde já fizemos todo o reforço do estrado utilizando perfis 

“U” enrijecidos, para proporcionar mais confiabilidade e segurança. Os truques definitivos 

já estão colocados e readaptados, bem como o término da cozinha e da copa, que recebeu 

assoalho de alumínio devido o uso de água e para proteção ao madeiramento. Parte do 

sistema hidráulico e instalação do lavatório foram concluídas. Esperamos para fim de 

fevereiro estar bem próximo da conclusão dos serviços. 

A VFCJ foi palco para mais uma gravação de novela. Desta vez foram gravadas 

algumas cenas para a novela Carrossel do SBT. Foi muito divertido ver todas as crianças 

artistas e o assédio do público infantil com a novela. 

Agradecemos a dedicada participação dos seguintes associados e colaboradores: 

Antonio Edson Laurindo dos Santos que cuida dos sistemas de freios, Jean Claud 

Ducombs, Vanderlei Zago nas fotografias e serviços na marcenaria, Cristiano Belarmino 

nos serviços de instalação elétrica nos carros e fabricação de regulador de voltagens e seu 

pai Sr. Isaldo Belarmino que nos ajuda em usinagem de peças, Sr. João Sigrist que nos 

ajuda na manutenção das locomotivas diesel, na geração de luz dos carros de passageiros e 

na liderança dos serviços de recuperação, 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 
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Locomotiva 3136 em testes nas Oficinas de Carlos Gomes. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Rodrigo Tomassoni também na locomotiva diesel, Vanderlei Costa, Cristiano Bueno, 

Jurair Alves da Silva, Gerson Nogueira Ramos que participa dos projetos de reativação da 

Litorina 5002, Francisco Carlos Bianchi na fundição de peças, Sr. Albert Blum que é 

assessor da diretoria da VFCJ e nosso elo com a MRS, a empresa Acrílicos Marcon 

através de sua proprietária Sra. Sueli Marcon, a empresa GT Locação de Munck Ltda. que 

sempre colabora no carregamento e transporte de material, ao Sr. André Aranha que é 

Secretário Municipal de Transportes e nosso elo de contato com a Prefeitura Municipal de 

Campinas, Mauricio Poly na assessoria dos serviços de informática, e o agradecimento 

especial para o Jorge Cialowisk que cuida da parte elétrica e iluminação do pátio de Carlos 

Gomes e Anhumas, a Daiane Kowaleski, ao Rodrigo Cunha que tem nos ajudado nas 

oficinas, Sr. André Louwart que é engenheiro agrônomo e muito tem colaborado conosco 

na capina química da via permanente, o Sr. Evandro Zonzine na recuperação do auto de 

linha, e o colaborador Ronald (Borroso) também nos serviços de adaptação e apoio nos 

serviços externos para as locomotivas. Por fim agradecemos a todos os outros que 

participam e ajudam na operação da ferrovia. Mais informações pelo e-mail 

abpfcps@terra.com.br (por Hélio Gazetta Filho – ABPF) 

 

Núcleo Regional do Vale do Itajaí - NuRVI 

 

 Neste mês de janeiro os associados do NuRVI se dedicaram exclusivamente à 

limpeza e manutenção da via férrea em Subida, sendo feitas a capina química, limpeza de 

 
No dia 19 de janeiro a composição histórico cultural do NuRVi foi movimentada para o bom êxito 

do desbaste da vegetação lateral da via férrea. Na foto vemos as imediações do viaduto de dois 

arcos. Foto: Artur Voigt. 
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valetas laterais, desobstrução de canais, roçagem onde não era permitida a capina química 

por questões de preservação ambiental e desbastes laterais da vegetação, que com a alta 

umidade cresceu vertiginosamente. Para o bom êxito dos desbastes, a composição foi 

movimentada no dia 19 de janeiro, ótima oportunidade também para o treinamento da 

equipe de trem. Logo no início do mês de fevereiro pretende-se fazer a limpeza geral da 

composição.  

 

 
 

Aspecto da via férrea de Subida, sobre o viaduto de dois arcos . Foto feita a partir do último 

carro da composição. Foto: Artur Voigt em 19/01/2013. 

 

 Em Rio do Sul, na estação de Matador, encontra-se depositado o material rodante 

do NuRVI, em restauração e 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-SC, 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 
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também se localiza a gare e abrigo da composição histórico cultural. 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. 
 

 
Composição do NuRVI ao longo do trecho na localidade de Subida, com a locomotiva 232 agora 

ostentando seus dois macacos de rosca. Foto: Luiz Carlos Henkels em 19/01/2013. 
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 Em Ibirama-SC, a Fundação Cultural, situada no antigo Hospital Hansahoehe, 

mantém aberta ao público a Sala Hermann Baumann com mostra fotográfica  relativa as 

atividades da EFSC em Apiúna e Ibirama. A exposição foi organizada pelo escritor 

Rubens Roberto Habitzreuter  com apoio do CESAP (Consórcio Empresarial Salto Pilão) e 

com apoio cultural do NuRVI. Mais detalhes e agendamentos podem ser obtidos com a 

coordenadora Wilde Bauner pelo telefone (47) 3357- 4442. Lembramos que Ibirama dista 

apenas 10 km do trecho revitalizado da EFSC, sendo que em frente ao  trevo de acesso à 

cidade, na BR-470, encontra-se a centenária ponte metálica do ramal Ibirama da EFSC, 

construída pela Bachstein & Kopell em 1909. A obra restaurada em 2005 pelo CESAP, 

certamente merece uma visita. 

 Em Indaial, o Museu Municipal Ferroviário Silvestre Ernesto da Silva, situado na 

antiga estação ferroviária, no centro da cidade, encontra-se aberto em horário comercial. 

Aos sábados o horário permanece das 8h às 12h. O museu tem exposição fotográfica 

relativa à atuação da EFSC em Indaial e arredores, documentos, peças ferroviárias de 

várias procedências, e tem o apoio cultural do NuRVI. Mais detalhes poderão ser obtidos 

com a coordenadora Rita Rosângela Pieritz pelo telefone (47) 3394-0708 ou pelo e-mail 

museu@indaial.sc.gov.br . 

 Em Blumenau-SC, que dista 25 km de Indaial, recomendamos uma visita à histórica 

locomotiva Macuca, uma Orenstein &  Koppel– rodagem 0-6-0T fabricada em 1908, e que 

a partir de 1935 passou a ser a Nº 1 da EFSC. A locomotiva se encontra exposta  no jardim 

da Prefeitura Municipal, local onde no passado era o km 0 da ferrovia. A partir deste ponto 

também podem ser visitados, ou pelo menos vislumbrados,  a majestosa  ponte metálica,  o 

túnel de 80 m e a ponte dos arcos, obras que atualmente atendem ao fluxo urbano 

rodoviário de Blumenau. Mais informações com  Luiz Carlos Henkels, secretário e 

relações públicas do NuRVI, pelo telefone ( 47 ) 3333-1762.  (por Luiz Carlos Henkels – 

ABPF-NuRVI) 

 

Regional São Paulo 

 

 É com muita satisfação que venho aqui informá-los dos progressos da 

Regional de São Paulo. Como muitos sabem, a nossa regional vem passando por muitas 

dificuldades financeiras desde o fechamento do Museu da Imigração e para tanto saímos à 

luta para conseguir meios de se fazer uma grande reforma e modernização de toda a 

Regional. 

Toda essa luta enfim surtiu efeitos. Hoje contamos com parcerias para a execução 

das mudanças. E sob a responsabilidade do Diretor Financeiro Sidnei Gonçalves estamos 

dando andamento a essas atividades como por exemplo a limpeza de todo o pátio sob o 

patrocínio da Igreja Renascer em Cristo que graciosamente alugou tratores e caçambas a 

execução de toda a faxina, e adquiriu diversos metros cubicos de brita miuda para 

revestimento do solo. Outra parceria gratificante para nós, foi o apoio dado pela CPTM, 

que destinaram a locomotiva RS3 - 6004 para a imensa manobra dos materiais dentro do 

nosso espaço, formando composições tendo sempre com uma locomotiva a frente dos 

vagões e carros de passageiros. Para exemplificar, quem passar pelo nosso pátio verá a V8 

à frente dos carros de aço carbono da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 

mailto:museu@indaial.sc.gov.br
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Trabalhos de recuperação da linha da ABPF-SP. 

Fotos: Carlos Alberto Rollo. 
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Trabalhos de recuperação da linha da ABPF-SP. 

Fotos: Carlos Alberto Rollo. 
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Trabalhos de recuperação da linha da ABPF-SP. 

Foto: Carlos Alberto Rollo. 

 

 

E para culminar, recebemos através da empreiteira responsável pela modernização 

do trecho Brás/Moóca da CPTM o restauro de ponta a ponta da nossa linha, 

compreendendo trocas dos dormentes podres (teremos perto de 2.500 dormentes trocados), 

grampos fixadores, talas, reforma com lubrificação e eliminação de terra e ferrugem dos 

AMVs do trecho e se necessário troca de barra de trilho que estiver danificada. (por 

Carlos Alberto Rollo – ABPF).  

 

Regional Sul de Minas 

 

A Regional Sul de Minas informa que continuam os trabalhos de reforma da 

locomotiva 327, cujas rodas foram restauradas em empresa especializada e já retornaram 

para as nossas oficinas. Na mesma viagem já foram levadas as rodas da locomotiva 522 

para torneamento e enchimento. 
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Nas oficinas de Cruzeiro-SP também foram fabricadas novas buchas para a 

locomotiva 1424, que já estão sendo instaladas. Por fim, continuam os trabalhos de 

fabricação de novas molas para a locomotiva 327.  (por Bruno Sanches – ABPF-Sul de 

Minas) 

 

 

 
Vista das rodas da locomotiva 327. 

Foto:Bruno Sanches. 
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