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 O ABPF Boletim entra em seu 

décimo segundo ano neste mês de março 

2014. Acumulamos mais de 130 edições 

cumprindo nosso objetivo inicial de 

informar os associados e colaboradores da 

ABPF sobre as atividades desempenhadas 

pela Associação.  

Lembramos que toda colaboração 

(artigos, fotos etc...) ao ABPF Boletim é 

bem vinda e deve ser encaminhada para o 
 

 

 

 

 

 

e-mail: paz.lourenco@gmail.com. Visite 

também o nosso site: www.abpf.com.br 
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Regional Campinas – Locomotiva diesel GE está de volta ao tráfego 

 

 A ABPF-Campinas informa a volta ao tráfego da locomotiva diesel-elétrica GE número 

3. Após dois meses parada para retífica de dois cilindros e troca de anéis, esta locomotiva já foi 

montada e testada com sucesso. Todas as juntas da tubulação de água foram trocadas, bem 

como o óleo e os filtros. Lavamos a caixa de água e o radiador. Outras melhorias também 

foram realizadas. Agora ela deve voltar à tração junto com as locomotivas a vapor para ser 

testada em condições de trabalho. 

A caldeira da locomotiva Borsig 9 foi enchida com água para testes. No momento os 

trabalhos concentram-se na troca parcial da caixa de fumaça, para a qual as chapas já foram 

calandradas e estão sendo instaladas na parte inferior da caixa de fumaça junto à sela dos 

cilindros. Uma vez restaurada a caixa de fumaça e o detentor de fagulhas, resta cuidarmos da 

parte mecânica para então aplicarmos uma nova pintura no padrão EFA. 

 
Reconstrução da caixa de fumaça da locomotiva Borsig 9 da EFA. 

Foto: Hélio Gazetta Filho. 

 

A lã de rocha para fazer o revestimento de parte da caldeira da locomotiva 50 foi doada 

pela empresa MONBRÁS da cidade de Piracicaba–SP. A MONBRÁS (www.monbras.com.br) 

é uma empresa que fabrica lãs para isolamento térmico, revestimentos, massas refratárias e 

isolantes para fornos e fundição. A ABPF agradece muito a colaboração da MONBRÁS, que é 

nossa parceira na preservação há muitos anos.  
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Na oficina de carros continuamos com os serviços no carro CA-45. Os vidros, os 

maleiros e parte das venezianas foram instalados. Além da troca das rodas por novas, que 

foram doadas pela empresa MWL da cidade de Caçapava – SP, a recuperação dos rodeiros  

 
Acima: Locomotiva GE número 3 pronta para o trabalho. 

Abaixo: Rodeiro a ser instalado em truque do carro CA-45. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Preparação da armação do truque para receber os rodeiros. 

Abaixo: Vista dos rodeiros do carro CA-45. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Feixe de molas instalado no truque do carro CA-45. 

Abaixo: Truque pronto do carro CA-45. 

 Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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prossegue em empresa especializada com direito a teste de ultrassom nos rodeiros e RVA dos 

rolamentos.Três rodeiros foram entregues e apenas um aguarda a chegada de dois rolamentos 

novos que necessitaram ser substituídos por estarem muito desgastados. Com isso 

conseguimos montar um dos truques, no qual foram trocados vários feixes de molas. Agora os 

trabalhos concentram-se nos ajustes e reforma dos truques na parte de timoneria dos freios e 

ajustes diversos. Este é o primeiro carro a ser restaurado que recebe novas rodas.  

 

 
Interior do carro CA-45. Foto: Hélio Gazetta Filho. 

 

Após o término da instalação das calhas na estação de Tanquinho, continuamos os 

serviços de alvenaria com um pedreiro refazendo os sanitários e executando os outros serviços 

necessários. Paralelamente, em nossa marcenaria em Carlos Gomes reconstruímos as portas e 

janelas para serem reinstaladas na estação. Algumas estavam em bom estado e puderam ser 

reaproveitadas. Estas peças sairão da oficina pintadas e com vidros instalados para serem 

recolocadas na estação. Até o final do ano estaremos com a restauração da estação pronta 

conforme a autorização do Condepacc de Campinas–SP. 

Na via permanente continua a substituição de dormentes de madeira pelos de concreto e 

os serviços com a retro escavadeira. O uso desta máquina permitiu a recuperação de valas de 

drenagem em vários trechos e a retirada de terra acumulada ao longo da linha devido a queda  
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Portas e janelas a serem instaladas na estação de Tanquinho. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Porta a ser instalada na estação de Tanquinho. Foto: Hélio Gazetta Filho. 

 

de barreiras. Neste mês que se inicia colocaremos brita em alguns trechos e recuperaremos as 

passagens de nível. 

 Finalizando, agradecemos a dedicada participação dos associados Antônio 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 nos serviços de 

recuperação de vários equipamentos. A empresa MONBRÁSde Piracicaba-SP, que sempre 

colaborou na doação de lã de rocha e refratários, Maurício Alves (Bim Bim), nos serviços das 

oficinas de carros e na locomotiva diesel, Norberto e Rodrigo Tomassoni também nos serviços 

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, Mauricio Polly 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, Daiane Kowaleski e Rodrigo Cunha, que tem nos ajudado nas 

oficinas. Agradecimento especial também para o amigo de Piracicaba, Sr. André Louwart, 

engenheiro agrônomo que em muito tem colaborado conosco na capina química da via 

permanente, o Sr. Evandro Zonzine na recuperação do auto de linha, o colaborador Ronald 
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(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. 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 de Rio Claro-SP – Avança a organização da 3ª Exposição Memória do Ferroviário 
 

Durante o mês de Março, a ABPF Rio Claro focou na organização da 3ª Exposição 

Memória do Ferroviário, na catalogação de seu acervo, além de ter colaborado com a ALL 

Logística em seu projeto de “casa aberta” à comunidade. 

No último dia oito de março, a ALL Logística S.A. realizou uma casa aberta nas suas 

oficinas de Rio Claro, visando assim estreitar suas relações com a comunidade e famílias de 

funcionários, sendo que a ABPF Núcleo Rio Claro mais uma vez esteve presente, auxiliando o 

evento com o carro PI-3102 Salão TV/Bar e com pessoal atuando como monitores. 

 

 
Embarque de um grupo de visitantes no Carro Salão TV/Bar,  

após terem realizado a visita nas oficinas. 

 

O evento teve um público recorde entre todas as versões com aproximadamente 150 

visitantes, contou com a presença de pessoas de São Paulo, Sorocaba, Piracicaba e outras 

cidades. Balões e doces foram distribuídos para as crianças, e um pequeno lanche aguardava a 

todos dentro das oficinas.  

Os visitantes puderam conhecer os escritórios, os galpões de recuperação pesada de 

vagões, rodeiros, truques, almoxarifados e outros setores. Tamanho foi o interesse do público 

que foi necessário dividi-lo em três turmas. Ao final da visita, aqueles que vieram ao evento 
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ganharam um pequeno passeio no carro da ABPF Rio Claro, motivando a alegria das crianças 

que nunca antes tinham andado de trem e a saudade dos adultos que já andaram outrora. Não 

foi registrado nenhum incidente durante o evento, o que é um grande motivo e incentivo para 

novas edições do mesmo. 

 
Acima: aspecto interno do carro Salão TV/Bar durante um dos pequenos passeios.  

Abaixo: balões e doces para serem distribuídos para as crianças que, acompanhadas dos pais, 

participaram da “Casa Aberta” da ALL. 
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No dia 14, nosso Diretor de Promoções Jônatas de Camargo e o associado José Carlos 

de Camargo realizaram a limpeza das pichações feitas na parede de nossa sede. O próximo 

passo agora será realizar a pintura ou uma nova limpeza, para retirar a sobra da tinta usada 

pelos vândalos e o conserto de uma das janelas, também depredada conforme dito 

anteriormente. 

 

 
Situação da parede depredada da sede, como estava antes (esquerda) e como ficou depois da limpeza 

(direita).  

 
Reunião entre representantes da ABPF Rio Claro, ALL, Câmara Municipal 

e Paróquia N. S. da Saúde. 

 

Em preparativo para a realização da 3ª Exposição Memória do Ferroviário de Rio Claro, 

foi realizada uma primeira reunião entre nosso Núcleo (representado por nossos três diretores e 
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pelo associado José Carlos), ALL Logística (representada Michel Vidoretti, gerente das 

oficinas de Rio Claro, e Amanda Vitorelli, da área de marketing), Paróquia N. Senhora da 

Saúde (representada por nosso associado Marco Muniz e pela senhora Neiva Mathias) e 

Câmara Municipal de Rio Claro (representada pelo senhor José Maurício Sanchez) no último 

dia 24 de março, onde foram definidos os esboços básicos do evento, os horários e o banner de 

divulgação. Devido a alguns imprevistos, ainda não pudemos fechar com absoluta segurança o 

local do evento, então convidamos a todos que acompanhem as novidades através de nossa 

página no Facebook, onde será divulgada com clareza toda a agenda do evento. 

Gostaríamos de agradecer a todos os nossos associados que têm colaborado nas 

atividades do Núcleo, bem como a ALL Logística pela realização do programa Casa Aberta, a 

Prefeitura Municipal de Rio Claro pelo apoio que sempre nos têm dado e um agradecimento 

especial para uma colaboradora (que preferiu o anonimato), vizinha de nossa sede, que nos 

ajudou com a compra e instalação de uma lâmpada de um de nossos holofotes, além de cuidar 

do jardim de nossa sede. 

Nossa sede fica na Avenida 8, s/n, entre Ruas 1 e 1B, Centro, Rio Claro, SP, antiga 

cabine de chaves da Companhia Paulista. Funcionamos aos sábados, das 9 às 12 horas. Nosso 

blog agora tem novo endereço, http://abpfrioclaro.blogspot.com , e conheça-nos também por 

nossa página no Facebook, http://facebook.com/abpfrioclaro.( por Jônatas de Camargo – 

ABPF-Rio Claro). 

 

Regional Sul de Minas–Trens especiais na Semana Santa 

 

 Para a Semana Santa de 2014 teremos diversas saídas extras do Trem da Serra da 

Mantiqueira e do Trem das Águas, que são listadas a seguir. 

 

Programação Trem das Águas (São Lourenço) 

• Sexta (18/04/2014): partida às 14h30 

• Sábado (19/04/2014): partidas às 10h e 14h30 

• Domingo (20/04/2014): partidas às 10h e 14h30 

• Segunda (21/04/2014): partidas às 10h e 14h30 

• Terça (22/03/2014): partidas às 10h 

• Dúvidas, mais informações ou reservas, ligar no (35) 3332 – 3011 

 

Programação Trem da Serra da Mantiqueira (Passa Quatro) 

• Sábado (19/04/2014): partidas às 10h e 14h30 

• Domingo (20/04/2014): partidas às 10h e 14h30 

• Dúvidas, mais informações ou reservas, ligar no (35) 3371 – 2167 

 

Avisamos que estes são os horários confirmados até o momento, dependendo da 

demanda novos horários podem ser adicionados.Mais informações no blog da Regional em 

www.http://abpfsuldeminas.com/ (por Bruno Sanches – ABPF-Sul de Minas). 
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Núcleo Regional do Vale do Itajaí – Limpeza do tênder da locomotiva 

 

Neste mês de março o NuRVI teve uma rotina de manutenção bastante agitada. 

Destaque para a locomotiva 232 cujo tanque de água do tênder passou por limpeza interna e 

posterior pintura, na tentativa de minimizar e controlar os efeitos da corrosão. Para isto 

utilizamos produto específico para conversão da ferrugem e posterior aplicação de tinta 

anticorrosiva. Esta tinta foi doada pelo colaborador Horst Bremer. Destacamos que o Sr. Horst 

também doou chapas metálicas para cobertura, bem como conexões para canos a serem 

utilizados na futura instalação do compressor de ar na locomotiva 232. Ao Sr. Horst nossos 

profundos agradecimentos. Já o difícil trabalho de limpeza interna e pintura foi executada pelo 

nosso coordenador Otávio Georg Jr. Os trabalhos de limpeza externa do tênder continuam 

sendo executados pelo associado Luiz Carlos Henkels, o qual também realizou uma minuciosa 

limpeza da cabine da locomotiva. 

 

 
Aspecto do pátio, galpão e plataforma de embarque durante o evento do dia nove de março. 

Foto: Luiz Carlos Henkels 

 

A equipe de tração e mecânica composta por Charles Thurow, Marcelo Montibeler, 

Adalberto Barth e Alverino Baade realizaram trabalhos de ajustes nas braçagens e graxeiras. 

Os associados Marcelo Frotscher e Johnny Sandro Henschel, por sua vez, realizaram a limpeza 

da parte externa da caldeira. Marcelo e Johnny, geralmente acompanhados do associado 
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Wilson Ricardo também se dedicam à limpeza da via permanente, fazendo roçadas laterais, 

limpeza de valetas, desobstrução de passagens de nível e coleta de lixo. 

 Também na área externa foi executada a limpeza e lavagem com lava-jato da caixa 

d’água metálica, recentemente resgatada. Após esta minuciosa limpeza esta caixa recebeu 

pintura interna a base de zarcão na intenção de conter o processo de corrosão, preservando–a 

no estado em que está. A intenção da coordenação do NuRVI é colocá-la em uso em breve. 

Trabalharam nesta limpeza e pintura o associado Otávio Georg Jr. auxiliado pelos 

colaboradores Neimar Saurine Orivaldo Brás da Silva.  

 

 
Pintura interna da caixa d'água metálica à base de zarcão. Foto: Marcelo Frotscher em 22/03/2014. 

 

 O associado e ex- maquinista da RFFSA Osni Klabunde dedicou-se à pintura da 

segunda mão dos corrimões da plataforma de embarque, cujo piso também recebeu uma 

segunda aplicação de “osmocolor”, produto gentilmente doado pelo nosso associado e 

presidente da Associação Catarinense de Preservação Ferroviária, Germano Purnhagen, ao 

qual agradecemos pela presteza. A todos os associados e colaboradores que de uma ou outra 

forma colaboram pelo sucesso do trem seguem nossos agradecimentos. 
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Associado Osni Klabunde pintando os corrimões da rampa de embarque. 

Foto: André Baade em 22/03/2014. 

 

 Agradecimentos especiais também à colaboração feminina. As associadas Geny Santana 

Thurow, Osmarina Baade, Priscila Winckler e Sandra Montibeler realizam o imprescindível 

trabalho de limpeza e embelezamento da área do pátio da garagem do trem, onde inclusive 

plantaram inúmeras orquídeas. Zelam também pela limpeza dos sanitários, organizam as 

refeições quando feitas no próprio pátio e quando sobra tempo ajudam na limpeza das vidraças 

dos carros passageiros. Por fim, no dia dos passeios de trem, fazem o belíssimo trabalho de 

recepção aos visitantes.  

Não podemos deixar de lembrar e agradecer também ao associado Alexandre Thurow e 

aos colaboradores João Paulo Mello e Charlene Dayana Duggen, que realizam o importante e 

estafante trabalho de bilheteria nos dias de passeio. 

 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, 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 
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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 a gare e 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 + 500m 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 - centro 

de Indaial. Contatos com Rita Rosângela Pieritz, pelo telefone (47) 3394-0708, e-mail 

museu@indaial.sc.gov.br . 

- 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. (por 

Luiz Carlos Henkels – ABPF-NuRVI) 

 

Regional São Paulo – Negociações sobre o Museu do Funicular 

 

 O diretor da ABPF-SP e diretor de Patrimônio Histórico da ABPF, Carlos Alberto Rollo 

vem participando de várias rodadas de negociações junto ao Ministério Público Federal, 

Secretaria de Patrimônio da União, Prefeitura de Santo André-SP, Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes e MRS Logística S.A.. Estas negociações servirão para delinear 

as responsabilidades de cada uma das partes, o que permitirá, por exemplo, a realização de um 

projeto de captação de recursos para restauração do Museu do Funicular. Nos próximos meses 

estaremos divulgando mais informações. 

 

Regional Paraná – Obras no pátio 

 

Nos meses de fevereiro e março foram grandes as melhorias e obras realizadas. 

Resgatamos com a devida autorização cerca de 110 dormentes antigos de cerne das obras da 

prefeitura. Estes dormentes estão ainda em muito bom estado e os transportamos para a sede. A 

pequena locomotiva Francesa # 201 mostrou serviço! Também desmanchamos a rampa, que 

perdera sua utilidade. Parte do seu lastro foi utilizada para aumentar, em cerca de 20 metros, 

outra linha. Para isso, tivemos que assentar os dormentes e trilhos, fazer as furações, medições, 

colocar talas, juntas, tirefonds etc. Trabalho pesado! Também finalizamos o levantamento de 

dados sobre nosso patrimônio, solicitado pelo Iphan. (por João Luís V. Teixeira-ABPF-PR). 

mailto:museu@indaial.sc.gov.br
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Voluntários da ABPF-PR nos trabalhos de remodelação do pátio. 
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Voluntários da ABPF-PR assentando um trecho de linha no pátio. 
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