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Poucos associados da ABPF conhecem o fato, mas o nosso Boletim Eletrônico Mensal
era organizado, redigido e diagramado nos Estados Unidos.
Isto graças à dedicação de nosso associado Lourenço Paz, professor universitário
naquele país, que recebia por e-mail o noticiário do mês e doava parte do seu tempo para
a preparação e distribuição do nosso Informativo.
Essa colaboração do Lourenço durou mais de 10 anos! Agora, por razões profissionais
que o impedem de continuar, o Boletim, a partir de dezembro do ano passado, passou a
ser editado por associados daqui mesmo.
Queremos nesta ocasião prestar uma justa homenagem ao nosso prezado Lourenço Paz,
desejando a ele muito sucesso profissional nos Estados Unidos.
Obrigado, Lourenço!

ABPF apoia Jogos de Tabuleiro de Ferrovias
Em meados do ano passado fomos
procurados pelo Clube do Tabuleiro de
Campinas, clube este responsável pela
criação, resenhas, sessões de jogos, novidades
e dicas sobre Jogos de Tabuleiro. O novo
projeto que estava sendo desenvolvido tinha
por objetivo fazer com que todos
"lembrassem um pouco dos bons tempos",
quando as Ferrovias cortavam o Estado de
São Paulo estavam no auge e para tanto
necessitavam de informações e iconografia
adequadas para tal.

O jogo “Ferrovias de São Paulo” coloca
no Tabuleiro todas as antigas companhias
ferroviárias do estado de São Paulo em pleno
funcionamento, onde Produtos terão que ser
transportados para as cidades ou enviados ao
Porto de Santos para serem entregues a outros
destinos.

Os jogadores terão que movimentar suas
Composições, comprar e vender Produtos,
transportá-los pelas diversas Ferrovias do
Estado de São Paulo e também fazer
negociações com outros jogadores através
Com apoio da ABPF através de suas de seu Agente. Deverão saber quando
Regionais São Paulo, Campinas e Sul de comprar e quando vender estes Produtos, já
Minas o jogo foi desenvolvido e agora está que o mercado altera constantemente os
valores desses Produtos.
pronto, com distribuição gratuita on-line.

Mais informações e arquivos do jogo disponíveis nos links a seguir:

Imagem do tabuleiro do jogo, como logotipo da ABPF aplicado

Arquivos do Jogo:
https://drive.google.com/folderview?id=0B78cmNx_r6iUcjdxb3ZVYWFYZlU
&usp=sharing
Postagem em nosso Blog:
http://www.clubedotabuleirocampinas.blogspot.com.br/2016/01/
ferrovias-de-sao-paulo-arquivos-ja.html
Página do Jogo no BoarGameGeek:
https://boardgamegeek.com/boardgame/192847/ferrovias-de-sao-paulo

Regional Campinas: prosseguem as reformas de locomotivas,
vagões e auto de linha e manutenção da via
Nas nossas oficinas prosseguem os
trabalhos de ajustes de pinos e buchas das
braçagens da locomotiva EFA número 9. A
locomotiva voltou ao tráfego em julho de 2015,
com reforma da caldeira, troca de tubos, reforma
do tender e pintura, mas por falta de mão de obra
de torno, não foram feitos os ajustes dos mancais
e pinos, mas agora o mesmo está normalizado e a
locomotiva estará pronta em meados de
fevereiro. Antes dela a 338 também foi toda
reajustada.
Terminando a número 9, iremos começar
a locomotiva 401, fazendo o mesmo processo de
ajustes e ou troca dos mancais.
Por isso paramos temporariamente os
serviços da locomotiva 505, que serão retomados
após a revisão em todas as locomotivas de
tráfego.
A locomotiva 401 passou por correção e
troca de feixes de mola, bem como a troca de
alguns estais da caldeira e outras pequenas
correções necessárias.
Enfim nossa primeira locomotiva diesel
mecânica, a Brookville número 17, voltou a
funcionar, após reparo de cabeçote, que veio da
retífica com problema. Por hora ficará mais um
tempo no pátio de Carlos Gomes para amaciar e
fazer o acompanhamento técnico do novo motor,
o qual após o assentamento dos anéis vamos fazer
a regulagem da bomba injetora.
Foi iniciada a reparação das engrenagens
do diferencial do auto de linha AL-4, serviços
estes feitos por empresa especializada na cidade
de São Paulo. Em 30 dias as mesmas serão
entregues e faremos a montagem das novas
peças.
Com a ajuda do Sr. Marcelo Brossi, da
empresa Recab Marc, da cidade de Piracicaba,
SP, iniciamos a reforma do motor diesel VW, do
auto de linha Fairmont AL-3. O Sr. Marcelo veio
fazer o passeio no trem, ocasião em que ofereceu
ajuda de sua oficina para a reparação de motores
e, em uma visita, viu nossa necessidade e está nos
ajudando na retífica do motor, ficando a nosso
cargo somente a aquisição das peças e montagem.
A ABPF Campinas agradece muito a ajuda do Sr.

Marcelo, já que, sem ela, não poderíamos
reformar o motor neste momento.
Nas oficinas de carros não tivemos muita
atividade, devido às férias de colaboradores, mas
mesmo assim dedicamos os finais de semana à
reforma do vagão caboose da antiga Mogiana,
trabalho este feito na maioria por associados, na
recomposição da parte elétrica, freios e outros
detalhes. Também fizemos reparação de chaparia
e ferragens nos finais de semana, a fim de não
atrapalhar o andamento das oficinas de
locomotivas.
E na via permanente continuamos os
serviços de substituição dos dormentes de
madeira por concreto, bem como recomposição
do lastro e nivelamento nos trechos que saem
reparados. Aos sábados a equipe trabalha
trocando dormentes do pátio.
Recebemos por doação da empresa MWL
Brasil Rodas & Eixos Ltda. cinco rodas D-29
novas, forjadas, para uso nos carros de
passageiros de nossa frota. Foram enviadas para
a MWL 10 rodas usadas, para serem usadas como
matéria prima para as novas rodas. Esta doação é
muito importante, pois além da economia, os
carros com novas rodas atendem às atuais
normas técnicas da ABNT. Com estas cinco
rodas e o saldo da doação anterior, poderemos
agora programar mais uma troca. Agradecemos
muito à empresa MWL, bem como a dedicação
do amigo Octavio Augusto Lopes Camerini que
tramitou a doação, e o agradecimento especial ao
Diretor presidente Sr. Frank Geissler.
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
de 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 esta 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.

Manutenção no pátio de Carlos Gomes

Vista interna do caboose da Cia. Mogiana

Procedimento de reoari de erosão ocorrida perto do leito

Carregamento de cascalho para conter estragos provocados pela chuva

Distribuição de dormentes de concreto na via

As braçagens da locomotiva nº 9, ex-EFA, foram retiradas para ajustes

O serviço de ajustes das buchas e pinos exige mão-de-obra especializada

As fotos acima e abaixo mostram a sequência de serviços especializados
para ajustar buchas e pinos da locomotiva nº 9

Núcleo Regional de Rio Claro traça metas para 2016
Durante este mês de Janeiro, a ABPF Rio
Também registramos o recebimento de
Claro esteve trabalhando em suas metas para o diversas doações para o acervo do Núcleo, para
ano de 2016, bem como na conclusão de sua nova uso no futuro Museu Ferroviário de Rio Claro.
maquete para eventos, recebimento de doações e
Por fim, após quase três anos de idas e
na realização de uma visita de cortesia às oficinas vindas que nos impediam a realização deste
de Carlos Gomes.
intento, no último dia 10 de Janeiro os associados
Novo ano, novo ciclo para o Núcleo Rio José Carlos, Roberto, Marcos Paulo e Jônatas
Claro, de modo que nossos associados se realizaram uma visita às oficinas de Carlos
reuniram para deliberar as metas para 2016. A Gomes, na ABPF Campinas, para conhecerem
principal delas certamente é ampliar nosso detalhadamente o local e “pagar” diversas visitas
diminuto número de associados, sendo que para anteriormente feitas por nossos amigos de
isso diversas ações de curto, médio e longo prazo Campinas ao nosso Núcleo. Gostaríamos de
foram estabelecidas. Um dos principais projetos agradecer especialmente ao Edson Laurindo,
para este ano é justamente iniciar oficinas de Américo e demais associados que nos receberam,
ensino para crianças e jovens sobre a história e a pelo tratamento e atenção dispensados.
preservação ferroviária, com foco também no
Gostaríamos de agradecer a todos os
ferreomodelismo, sendo que para isso já estamos associados pelos trabalhos desenvolvidos. Nossa
em busca de lojas parceiras da ideia. Também sede fica na antiga cabine de chaves do pátio
uma reavaliação de todos os projetos de médio e ferroviário, localizada na Av. 8, s/n, entre Ruas 1 e
longo prazo de nosso Núcleo foi feito, e 1B, Centro, Rio Claro.
novidades estarão por vir.
Nosso horário de funcionamento é aos
Ainda na questão ferreomodelismo, sábados, das 09 às 12 horas.
concluímos grande parte do paisagismo da nova Acessem nosso Blog http://abpfrc.blogspot.com
maquete que será utilizada em eventos e em e n o s s a p á g i n a n o F a c e b o o k ,
palestras escolares, graças a doações dos http://facebook.com/abpfrioclaro.
associados e interessados, restando apenas à cde
apoio e onclusão das casinhas, cavaletes cenário
Texto e fotos: Jônatas de Camargo.
externo.
Veja a seguir as fotos desta matéria

Acima: panfletos, ferreomodelos e quepe, recebidos por doação durante o mês de Janeiro.

Paisagismo da nova maquete de ferreomodelismo quase concluído

Associados José Carlos, Jônatas, Roberto e Marcos Paulo durante visita às oficinas da VFCJ
em Carlos Comes

Inauguração do Trem de Guararema
No dia 16 de outubro de 2015 a ABPF
Regional Sul de Minas inaugurou oficialmente o
Trem de Guararema com a presença de
autoridades, como o Ministro dos Transportes,
Antônio Carlos Rodrigues, o deputado federal,
Marcio Alvino, o deputado estadual, André do
Prado, o prefeito de Guararema, Adriano Leite,
dentre outros além de diversos representantes da
ABPF, da MRS Logística, ANTT e DNIT. A
imprensa esteve presente e fez a cobertura da
cerimônia e da viagem inaugural.
O trajeto é o trecho compreendido entre a
Estação Central de Guararema e a estação da Vila
Luis Carlos, perfazendo o total de 6,8 km. A
Estação de Guararema, construída em 1891, foi
totalmente restaurada, conta com infraestrutura e
acessibilidade necessárias para a operação.
O destino final da viagem é a Estação de Luis
Carlos, datada de 1914; foi restaurada em 2011,
pela Fibria, através de lei de incentivo e compõe
com a revitalizada Vila de Luis Carlos, um
cenário especial para uma verdadeira volta ao
passado. O local conta com comércio típico para
atender aos visitantes.
O trem opera aos sábados, domingos e
feriados, partindo da estação central de

Guararema às 10h e 15h aos sábados e às 10h no
domingo; a viagem das 15h no domingo é
disponibilizada quando há demanda.
Para além, em uma iniciativa própria, 100%
subsidiada pela ABPF, desenvolveu-se um
programa de acesso para os alunos da rede
pública de ensino de Guararema: as sextas-feiras
viagens de trem são oferecidas sem ônus algum
como uma forma de se incentivar a educação
patrimonial no município e promover o acesso à
este meio de transporte que, para essas crianças,
resumia-se somente a transporte de cargas, que
era a realidade por elas vivida até a chegada de
nosso trem, além do resgate desse importante
capítulo da história do município.
O trem tem operado regularmente desde
então, trafegando em plena harmonia com os
cargueiros da MRS não tendo sido registrado
nenhum problema; o gerenciamento é feito pelo
CCO da MRS que tem atendido a ABPF
prontamente.
Site, email, página no Facebook e telefones
para atendimento já estão disponíveis;
w w w. t r e m d e g u a r a r e m a . c o m . b r |
facebook.com/TremDeGuararema

Veja a seguir as fotos da inauguração do trem

Público e autoridades presentes na inauguração do Trem de Guararema

A locomotiva nº 353 foi enfeitada para a inauguração

Regional Sul de Minas: trabalho intenso em São Lourenço
e Passa Quatro
Em São Lourenço, foi realizada uma limpeza
geral em todo o pátio da estação, com remoção do
estoque de dormentes que foram substituídos na
via e transferência do lenheiro para a plataforma
da linha 2 onde a mesma fica armazenada de
maneira mais adequada, com cobertura e, por
estar depositada sobre a plataforma, facilita o
trabalho de carregamento do tênder da
locomotiva.
Na carpintaria de São Lourenço continuam
os trabalhos de reconstrução do carro bagageiro
de madeira proveniente da antiga EFCB. Após a
desmontagem de todo o forramento, observou-se
que a estrutura do carro já havia sofrido diversos
remendos e vários pontos já apresentavam
putrificação acentuada. Os tirantes, chapas e
parafusos de metal também apresentavam sinais
de corrosão e emendas. O carro foi inteiramente
desmontado e passou-se a confeccionar todas as
peças da estrutura de madeira novas, tendo como
base as antigas, respeitando-se portanto todas as
características originais; as peças de metal
também foram refeitas e todos os parafusos
substituídos por novos iguais aos antigos.
Os trabalhos no momento concentram-se na

montagem da estrutura de madeira, uma vez que
todas as peças novas já foram confeccionadas.
Em Passa Quatro prosseguem os trabalhos de
reforma no depósito de material rodante; o antigo
galpão que já havia recebido novo telhado agora
está recebendo novo revestimento além de já
terem sido assentadas as novas janelas
confeccionadas na carpintaria de São Lourenço
com base nas partes que ainda existiam no
galpão. O atual alojamento, que ocupa uma das
antigas casas da ferrovia, vai passar por reforma
e, durante este período, um novo vai ser feito no
interior do galpão, na parte de trás, onde existem
salas.
Em Cruzeiro prosseguem os trabalhos na
locomotiva 327. O pátio também está recebendo
atenção, com substituição de dormentes e
instalação do terceiro trilho para bitola 1,60m de
pontos onde esta havia sido roubado. A reposição
dos trilhos é devido ao fato de a regional estar
recebendo material desta bitola, como por
exemplo as duas Sentinel que até então estavam
limitadas a trafegar em apenas uma linha, o que
dificultava nossas manobras.

Veja a seguir as fotos da matéria da Regional

Aspecto do pátio da estação de São Lourenço após a limpeza, com a remoção do estoque de dormentes
substituídos da via (trecho próximo ao muro branco)

O lenheiro organizado, depositado sobre a plataforma 2 e coberto

O carro parcialmente desmontado, já recebendo as novas peças de madeira da estrutura;
as mãos-francesas do estrado metálico também foram corrigidas para receber as novas peças de madeira,
já impermeabilizadas (na cor preta)

Equipe da marcenaria trabalhando na montagem da estrutura do carro e estrutura da cabeceira
praticamente concluída

Novas peças da estrutura do carro bagageiro confeccionadas com roxinho na carpintaria de São Lourenço
aguardando instalação

O galpão do depósito de material rodante já chapiscado para receber o novo revestimento

Aspecto do pátio durante os trabalhos de substituição de dormentes e preparação para
instalação do terceiro trilho

Novo revestimento já aplicado em parte do galpão; notar que as sobrevergas em tijolos
cerâmicos foram deixadas expostas a exemplo do procedimento adotado na estação de
Soledade de Minas; infelizmente não foi viável deixar todo o edifício com os tijolos aparentes
conforme era originalmente pois para aplicação do reboco na época da RMV, todos os tijolos
foram picotados para aderência da massa.

Aspecto do pátio durante os trabalhos de substituição de dormentes e preparação para
instalação do terceiro trilho

Aspecto do pátio já com a instalação do terceiro trilho concluída e lastro recolocado

Núcleo Regional do Vale do Itajaí: finalizada a reforma
do vagão bilheteria
Iniciando as atividades de 2016, os
associados do NuRVI voltaram a unir seus
esforços no sentido de concluir a reforma do
vagão de carga FB03, convertido em vagão
bilheteria. Desta feita, desde o início de janeiro
foi procedida a lavagem dos truques do vagão
com “ solupan” seguindo-se a pintura dos
mesmos, atividade liderada pelo associado Paulo
Boeira da Silva. Outra parte da equipe dedicou-se
a finalização dos acabamentos internos do
vagão, no caso a pintura do teto e a pintura em
“osmocolor“ do assoalho. Resta agora terminar a
fixação definitiva das chapas de
zinco da
cobertura, trabalho já em fase de execução. No
dia 24 de janeiro, dia do primeiro evento de
passeios do ano, o vagão bilheteria funcionou
novamente a contento nas suas novas funções.
Também no inicio de janeiro
foi
finalizado a união do galpão da garagem da
composição que abriga agora a locomotiva e o
carro passageiro C2. Resta a reconstrução da
parte destruída pelo incêndio e ampliação do
mesmo, para que possa num primeiro momento
abrigar novamente o carro P03 e o administrativo

Am55. Esta etapa
irá aguardar recursos
financeiros ou patrocínio.
O restante do mês foi dedicado aos
trabalhos rotineiros de manutenção da
composição e inspeção e manutenção da via
férrea.
A coordenação do NuRVI deseja a todos
seus associados um bom retorno às atividades e
agradece pela participação do voluntariado neste
primeiro mês, na certeza de que com o esforço
de cada um as ações se realizarão de maneira
eficaz.
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 kms da EFSC. Desta
quilometragem, 1,7 kms são de domínio público,
incluindo-se o túnel de 68 mts, 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 kms – 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 mts para quem
procede de Blumenau e Km 113 - 500mts 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
- 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 – 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
Maiores informações com Luiz Carlos Henkels –
NuRVI /ABPF ( 47) 3333-1762

Vagão bilheteria- FB03 – quase concluído e visto aqui com os truques com nova pintura.

Garagem da composição novamente unida.
O prolongamento aguardará recursos financeiros próprios ou patrocínio

Movimentação de visitantes na plataforma de embarque no dia 24 de janeiro,
vendo –se o vagão bilheteria ao fundo, cumprindo suas novas funções.
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