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REGIONAL CAMPINAS

Nossas oficinas estão reformando agora as locomotivas
nº 401 e a RSD-8 nº 905 e os autos de linha AL-3 e AL-4.
O caboose será inaugurado no Especial de 30 de abril.
Estamos empenhados na manutenção e
melhoria de nossas locomotivas. Já está sendo
reparada a parte mecânica da locomotiva 401,
sendo feitos novos mancais e alguns melhores
sendo cheios com metal patente. Pinos diversos e
buchas menores, também estão sendo reparadas,
bem como os paralelos dos cilindros. Esta
locomotiva é muito versátil e econômica,
portanto a mais usada nos últimos anos.
Também passou por reparação a
locomotiva ALCO – RSD-8 número 905 da antiga
Paulista, onde estão sendo trocados dois
conjuntos de força completos, sendo camisas,
cilindros, bielas e cabeçotes, todos revisados e
anéis novos. Os componentes retirados, serão
reparados e quando tiverem prontos, serão
substituídos outros dois conjuntos.
As novas engrenagens do reversor do auto
de linha AL-4, já ficaram prontas e o mesmo
montado para ser testado e voltar ao tráfego! O
auto faz muita falta nas inspeções da via, bem
como para a locomoção do pessoal da
manutenção. O AL-3, que tem motor diesel,
também está pronto e começa a ser montado. O
motor já vai vir montado, e será recolocado aqui
em nossas oficinas no decorrer do mês de abril.
O caboose já está em fase final, restando
alguns vidros para serem colocados e fazer os
testes de via. As janelas originais já foram
instaladas, sendo que das quatro originais, temos
somente três, onde a outra foi furtada antes de
chegar à ABPF, mas que em nada altera fazer ele
fixo.
No dia 30 de abril, o caboose estará no
trem especial.

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 saem reparados.
Aos sábados a equipe trabalha trocando
dormentes do pátio e fazendo manutenção das
ferramentas. Este mês foi atípico com muitas
chuvas fortes e com algumas quedas de barreira
e muitas enchentes nos pequenos riachos e no
próprio Rio Atibaia que corta a ferrovia.
Mesmo assim foram feitos muitos
serviços de recomposição e contenção para o
lastro, usando a retro escavadeira em alguns
lugares, e fazendo o acabamento manualmente.
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 a empresa Acrílicos Marcon, através de
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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

A via permanente está constantemente sendo reparada
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A pá com retro embarca e desembarca sozinha na prancha de serviço

Na foto vemos a máquina fazendo um grande reparo em virtude de desbarrancamento
motivado pelas chuvas

ANO XIV - Nº 156
ABRIL DE 2016

O associado voluntário Marco Vanini opera o torno mecânico em nossa oficina

Na foto o associado voluntário Ronald Fernando executando serviço na oficina
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Uma das velhas máquinas operatrizes que foram doadas há décadas para a ABPF
continua prestando bons serviços

Na manutenção da Alco, nosso caminhão munck é de grande utilidade
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O caboose da Mogiana sendo finalizado para a viagem inaugural
REGIONAL PORTO NOVO

Locomotiva nº 51 deverá funcionar no dia 30 de abril
A equipe de trabalho fez na última semana
a retirada dos enchimentos de lubrificação da
caixa de graxa do tender e da locomotiva nº 51.
Retiramos os calços e os bronzes e efetuamos a
limpeza das peças e do interior das caixas e dos
eixos. Agora estão sendo providenciados os
enchimentos e a montagem em seus alojamentos.
Terminamos a soldagem, usinagem e
acabamento das braçadeiras dos estropos dos
puxavantes da locomotiva, que será montado no
próximo fim de semana. Serão também feitos os
ajustes necessários para verificação das
almofadas de vapor na parte posterior e anterior
dos cilindros já que foram confeccionados os
bronzes dos estropos e novas braçadeiras, visto
que não tínhamos um modelo para seguir medidas
originais. Nesse aspecto foi um grande ganho de
experiência para todos nós.
Retificamos as válvulas de admissão e
escape do compressor simples expansão de 9 ½

polegadas e já estamos providenciando a
confecção de pistões, haste do governador e
êmbolo que será confeccionado em aço 1045
com cobertura de cromo duro, anéis de
seguimento e válvulas do governador.
A tampa do domo foi retirada para
destravar a válvula de abertura de vapor,
confeccionando-se os pinos em aço inox e troca
das porcas comuns por porcas de aço carbono
2H. São porcas mais espessas.
Todos os mancais da locomotiva 51
foram limpos e revisados .
Foram feitos pequenos reparos na cabine,
no limpa trilho e na testeira de madeira e
realizada a pintura desses itens.
Estimamos uma data para que a
locomotiva 51 possa se movimentar de modo
provisório, a título de experiência, até fim deste
mês de abril.

Veja a seguir as fotos desta matéria
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Caixa de graxa do tênder após a limpeza

Bronze e estropo da braçadeira
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NÍCLEO REGIONAL DE RIO CLARO

Venha participar das comemorações da
Semana do Ferroviário, em Rio Claro.
A ABPF Núcleo Regional Rio Claro
convida a todos para a 5ª Exposição Memória do
Ferroviário de Rio Claro – SP, realizada em
parceria com a União dos Ferroviários
Aposentados, Grêmio Recreativo dos
Empregados da Cia Paulista, Secretaria de
Turismo, tendo como apoio a Câmara Municipal,
Loja Matteco Materiais de Construção, e
Rumo/ALL. 53908.

Diversas atrações programadas,
incluindo a inauguração dos trabalhos do
Núcleo no antigo Túnel Ferroviário, Missa do
Ferroviário, apresentação da Banda União dos
Artistas Ferroviários, apresentação do Grupo
dos Seresteiros de Rio Claro, feira de
artesanatos, etc. Maiores informações em
https://www.facebook.com/events/962433613
8
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NÚCLEO REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ

Reforma e restauração de carros e da locomotiva nº 232.
Destacamos para este mês de março o
início de uma detalhada
revitalização do
material rodante em uso no “Trem Histórico
Cultural da EFSC “, que é composta pela
locomotiva 232, e os carros C2 e P03 . Os truques
dos carros passageiros, bem como do tender da
locomotiva passaram por minuciosa lavação,
após o que foram devidamente pintados. Da
mesma forma o tender, já em uso a nove anos,
também recebeu nova pintura, tanto do lado
interno como do externo, inclusive
com
aplicação de tinta emborrachada no seu fundo e
lateral interna. Respectivamente aos carros, o C2
já havia sido pintado em agosto, quando da sua
vinda ao NuRVI, restando o carro P03 que
deverá receber
nova pintura em abril,
dependendo das condições climáticas.
Paralelo a essas atividades, continuamos
as reformas externas do carro administrativo
AM55 cujas paredes estão sendo lixadas e
recebendo tinta fundo. As grades da varanda
deste carro foram desmontadas e passaram por
tratamento de superfície, trabalho levado a efeito
pelo amigo do trem, Sr. Márcio de Oliveira que
realizou este trabalho a preço de custo. Os
associados iniciaram neste mês de março a
recolocação das chapas do piso da varanda e em
breve as grades também serão recolocadas.
No Km 0, no pátio da plataforma de
embarque, foi concluído o ajardinamento em
torno da plataforma de acesso ao “ vagão
bilheteria “,bem como da lateral da via férrea, ao
lado da parada da locomotiva. O ajardinamento
dos locais frequentados pelos visitantes é
prioridade absoluta por parte da administração do
NuRVI, objetivando sempre a boa apresentação
do local.
A coordenação do NuRVI novamente
cumprimenta toda a equipe que, mais uma vez,
não mediu esforços para que os objetivos deste
mês fossem alcançados nas mais diversas
frentes.
Em Rio do Sul, na estação de Matador, encontrase 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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Jardim implantado na plataforma de acesso do vagão bilheteria.
Foto de Luiz Carlos Henkels.

Administrativo AM-55 recebendo tratamento na sua parede externa
Foto de Luiz Carlos Henkels.
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Tênder da locomotiva 232 sendo preparado para receber pintura.
Foto de Luiz Carlos Henkels.

REGIONAL PARANÁ

Regional ganha espaço cultural na estação Rodoferroviária
de Curitiba e recebe como cessão do Iphan/PR
importante acervo da RVPSC.
Neste mês de março recuperamos e
restauramos um antigo trolley; revisamos e
trocamos as válvulas de freio do nosso Carro
Administração O3; instalamos um sino de bronze
na área da plataforma de embarque; continuamos
os trabalhos de limpeza da sede e reorganização
do material em exposição; continuamos a
colocação da forração interna em um carro de aço
carbono (futuro cine-vagão) e tivemos as gratas
notícias da cessão de mais uma área, na

rodoferroviária de Curitiba-PR, para esta
Regional, com cerca de 80 metros quadrados e a
cessão de centenas de peças históricas que
compunham o acervo da RVPSC e se
encontravam no Edifício Teixeira Soares, nesta
Capital. Ambas as cessões foram viabilizadas
pelo IPHAN, a quem muito agradecemos. No
próximo boletim colocaremos fotos de parte do
acervo recebido, depois de termos tudo
catalogado e organizado.
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Cid, Evandro, Eduardo e Patrick nos trabalhos.

Eduardo, Cid e Evandro testanto uma eletroserra.

Trolley reformado.
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Eduardo conferindo os serviços no 03.

Sino instalado na área de embarque.
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3 balanças de carga em exposição.

Composição tracionada pela Francesa durante os testes de freio do 03.
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