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ANO XIV – Nº 153 – JANEIRO 2016 

 
 
 

Neste mês de janeiro de 2016 o ABPF Boletim informa os associados sobre as  recentes  
ações  da ABPF  nas Regionais que continuam realizando o importante trabalho de 

preservação ferroviária, além da operação regular dos trens turísticos. Lembramos que toda 
colaboração (artigos, fotos etc...) ao ABPF Boletim é bem vinda e deve ser encaminhada 

para o e-mail: helio.gazetta@lnls.br 

 
 

 
Regional Campinas: 338 já em operação e 9 e 401 em reforma 

E ainda as reformas da Brookville e do caboose da Mogiana e os problemas enfrentados na via permanente 
 

Finalmente a 338 está liberada ao 
tráfego. Foram feitos alguns testes e, por fim, 
foram executados vários outros pequenos 
reparos e ajustes, pois muita coisa foi mexida e a 
locomotiva ficou muito tempo parada. O 
mecanismo de distribuição foi todo ajustado e 
feitos os embuchamentos. Esses serviços não 
foram feitos antes devido a falta de um torneiro 
mecânico, problema que já foi resolvido. 

A locomotiva número 9 também parou 
por uns dias para reparos em alguns mancais das 
braçagens, que também foram deixados para trás 
devido ao mesmo problema da falta de um 
torneiro mecânico. Um lado já foi concluído e o 
outro lado será feito no início de janeiro.  

A locomotiva 401 também passou por 
manutenção nas oficinas onde, além do ajuste do 
engate dianteiro, foram trocados vários 
parafusos e prisioneiros  do parachoque e 
também do longeirão. A mesma continua em  

 operação e em janeiro serão feitos reparos na 
caldeira e troca de alguns estais. 

A 505 está aguardando o término dos 
serviços das locomotivas nºs 9 e 401, para 
fazermos a reparação dos cilindros. 

A pequena locomotiva diesel 
Brookville, que foi reformada no inicio de 
2014, apresentou um problema no cabeçote e, 
como os serviços haviam sido feitos por 
empresa especializada e estavam na garantia, a 
empresa não só recuperou o cabeçote como 
reembolsou as despesas de montagem. O motor 
já está no lugar novamente e já estamos 
testando o seu funcionamento.  

Nas oficinas de carros, o mês de 
dezembro foi dedicado a reparação e reforma 
do vagão caboose da antiga Mogiana, onde foi 
recomposto o madeiramento interno, retirados 
pelo vandalismo que sofreu enquanto 
aguardava o resgate. Boa parte das madeiras  



2 

 

   

 
 
que usamos são de reaproveitamento e outras 
que tínhamos guardadas em CG há muito 
tempo, proporcionando boa economia. Apenas 
foi comprado o material da pintura e, depois, os 
vidros e borrachas. A instalação elétrica 
também foi iniciada no compartimento do 
chefe. 

Também aproveitamos os feriados do 
mês e reparamos e repintamos nosso caminhão 
munck Mercedes Benz, ano 1975, que presta 
relevantes serviços à ferrovia, trazendo os 
dormentes de concreto, lenha e muitos outros 
serviços a ferrovia. A carroceria de madeira, 
também passou por reparos e será repintada 
agora em janeiro. O caminhão está pronto e 
volta a operar em janeiro. 

O mês de dezembro foi marcado por 
muitos serviços na via permanente, não só na 
troca de dormentes como também na limpeza 
dos canais de água e retirada de terra às 
margens da via. A maioria dos problemas de 
água na via e terra sempre ocorrem em áreas 
urbanas, onde o próprio município e os 
moradores não respeitam a ferrovia, fazendo da 
nossa faixa de domínio depósito de lixo e 
também o despejo de águas pluviais. 

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 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 e na geração de luz dos 
carros de passageiros e a liderança nos serviços 
de recuperação de vários serviços. 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, 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 e Rodrigo Cunha, que tem 
nos ajudado nas oficinas 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 trabalhos  
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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.  (por Helio Gazetta Filho – 
ABPF Campinas – helio.gazetta@lnsl.br) 

 

Veja a seguir a sequência de fotos referentes  
à matéria acima 

 
 
 

 
Nosso caminhão Mercedes Benz repintado. Com 40 anos de idade ainda presta relevantes serviços à VFCJ. 
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O plantio de cana numa fazenda fechando a curva de nível motivou a inundação e estragos em nossa linha. 

 
 

 
Carregamento de dormentes para distribuição no trecho. 
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Fechamento de PN no km 28+200   Serviços no km 31  

 
 
 

 
O vagão caboose da Mogiana que está sendo reformado 
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Serviços feitos a margem da via, após obras da Rodovia D. Pedro I,  próximo a Anhumas 

 

Núcleo Regional do Vale do Itajaí conclui o vagão  
bilheteria e inicia reforma do galpão incendiado 

 
Destacamos para o mês de dezembro a 

continuação dos trabalhos de  recuperação do vagão 
de carga  FB03, bem como sua estreia como 
bilheteria, ocorrido em 13 de dezembro. Este vagão 
foi alocado numa linha morta nas  imediações da  
plataforma de  embarque sendo,  

para isso,  devidamente pintado interna e 
externamente, faltando apenas  alguns pequenos 
acabamentos, tarefa  que  continuará neste mês de 
janeiro. Na falta de uma estação, resolve-se com isso 
um dos nossos maiores problemas que era o uso de 
uma  bilheteria improvisada, situada muito distante 
da área de  embarque. 
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O NuRVI decidiu também neste  mês de dezembro 
providenciar o conserto da garagem da  composição, 
que teve sua parte central destruída em função do 
incêndio de 16 de agosto. Para tanto foi contratada 
uma equipe especializada para unir as duas partes da 
garagem que  escaparam do incêndio. Neste caso, a  
parte da garagem que sobrou no sentido final da 
linha, e que abrigava a  locomotiva, foi recuada, 
sendo unida  à   parte final da garagem, e se 
transformando novamente numa seção contínua.  
Havendo disponibilidade de verbas em 2016, a 
intenção é prolongar a garagem para abrigar os 
carros P03  e o AM55, os quais  agora se encontram 
sem abrigo. Esta intenção já estava planejada antes 
mesmo do incêndio tendo em vista o aumento da  
frota. A união das duas partes em 31 de dezembro 
estava praticamente concluída, faltando apenas 
alguns pequenos detalhes como, por exemplo, a  
instalação de um exaustor para dispersão da  fumaça 
da  locomotiva  quando em processo de  
acendimento. 

 Destacamos também  neste  mês de 
dezembro, mais precisamente  no dia 20, o  dia 
especial de passeios  gratuitos realizados para  a 
Indústria de Madeiras Manoel Marchetti,  de 
Ibirama, em agradecimento a  esta  empresa que 
muito nos auxiliou neste ano de 2015, transportando 
gratuitamente vagões e equipamentos ferroviários  
de São Paulo até o Vale do Itajaí. Ao proprietário, 
Sr. Ayres Marchetti, nosso especial agradecimento 
pela atenção que nos dispensou. 

 Encerrando    este     ano    de     2015,   a  

Coordenação do  NuRVI  agradece de maneira 
especial aos seus associados pelos trabalhos 
realizados e  pelo sucesso alcançado. Desejamos  a  
todos um feliz e  profícuo ano de 2016 extensivo a 
todas as   Regionais da   ABPF. 

           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 à 
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 – 500 m para 
quem procede de Rio do Sul. 
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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 (47) 3394-0708 

- Museu Ferroviário  e Exposição Fotográfica - 
Sala Hermann Baumann – Fundação Cultural de 
Ibirama – antigo Hospital Hansahoehe – contatos 
pelo telefone (47) 3357 – 4442. 

- Ponte Ferroviária sobre o Rio Itajaí – BR 470 - 
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 

Maiores informações com Luiz Carlos Henkels – 
NuRVI /ABPF ( 47) 3333-1762 

 

Veja a seguir a sequência de fotos referente 
à matéria acima 

 
 
 

 
 

Embarque de parte dos colaboradores da Madeireira Manoel Marchetti, no dia especial de  passeios gratuitos para 
esta empresa (Foto de Luiz Carlos Henkels) 
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Desmonte da primeira seção da garagem a  ser  reconstruída na parte central destruída pelo fogo.                        
(Foto de Luiz Carlos Henkels) 
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Detalhe do assoalho do vagão bilheteria, lixado para dar melhor aspecto interior. (Foto de Luiz Carlos Henkels) 

Núcleo Regional de Rio Claro participa de diversos eventos 

Em dezembro, nosso Núcleo foi convidado a 
participar do Encontro de Aeromodelismo e 
Ferreomodelismo de Rio Claro, evento criado e 
organizado pelo Aeroclube Municipal reunindo 
associações e entusiastas de aeromodelismo e que, 
em sua primeira edição oficial, contou com nosso 
apoio, sendo que levamos uma exposição de peças, 
documentos e uma nova maquete que estivemos 
construindo justamente para este fim. O evento foi 
um sucesso de público, sendo que gostaríamos de 
agradecer ao Aeroclube de Rio Claro pelo convite e 
recepção. 

A respeito desta nova maquete: foi feita em 
pequenas dimensões para facilitar seu transporte a 
eventos, escolas ou outras atividades, tendo sido 
construída graças a materiais doados por várias 
pessoas, como os sócios Marcos Paulo Notaro e 
Fábio Antonio Macedo, e Vanderlei Antonio Zago 
da ABPF Campinas que também contribuiu com 
materiais.  

O serviço está sendo realizado pelos 
associados Marcos Paulo, Jônatas de Camargo e 
José Carlos de Camargo. 
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           Em 19 de dezembro, também os associados 
Marcos Paulo, Jônatas e Thales Veiga estiveram 
presentes na Assembleia Nacional da ABPF, 
realizada em Jaguariúna, SP, onde foi possível 
realizar novos contatos com outras Regionais e 
Núcleos da Associação e reforçar a amizade com os 
conhecidos. 

Gostaríamos de agradecer também aos 
associados Marco  Antonio   Muniz, Marcos   Paulo,  

José Carlos, Jônatas e Antonio de Souza Fernandes 
pelo auxílio em transporte e presença no evento do 
dia 06. 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. 
Acessem nosso Blog http://abpfrc.blogspot.com e 
nossa página no Facebook, 
http://facebook.com/abpfrioclaro. 

Veja a seguir a sequência de fotos referente  
à matéria acima 

 

 
Acima: Associado Marco Muniz no estande da ABPF durante o Encontro de Aeromodelismo e Ferreomodelismo de 

Rio Claro. 
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Vista da maquete para eventos, ainda em construção. 
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Da esquerda para a direita: Diretor Administrativo Jônatas de Camargo, Secretário Geral Thales Veiga e associado 

Marcos Paulo durante a Assembleia Geral da ABPF. 
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Regional do Paraná envia foto  que relembra companheiros 
que já se foram 

 

 
Turma da ABPF Paraná com Luiz Buchmann e Darcy Veiga (In Memoriam) 

 

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: helio.gazetta@lnls.br ou godoy.geraldo@gmail.com . 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: 
abpfcps@terra.com.br. 

 


