Ano XI n° 126 – Agosto de 2013

O ABPF Boletim de agosto de 2013
traz as notícias das Regionais da ABPF e
anuncia o Seminário Trens Turísticos e
Memória Ferroviária que ocorrerá neste mês
de setembro em Rio Claro-SP. Lembramos
que toda colaboração (artigos, fotos, etc...)
ao ABPF Boletim é bem vinda e deve ser
encaminhada para o e-mail
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paz.lourenco@gmail.com. Visite também o
nosso site: www.abpf.com.br

Destaques deste mês


Seminário em Rio Claro-SP



Noticiário das Regionais
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Regional Campinas – Mais um carro recebe melhorias no sistema de freios!
A Regional Campinas continua com seu plano de modernização e melhoria nos sistemas
de freios dos carros de passageiros. No mês de agosto o associado e colaborador Sr. Antônio
Edson Laurindo dos Santos concluiu os trabalhos no sistema de freios no carro NOB CA-23,
que consistiu em instalar ajustador automático, substituir a porção de serviço agora utilizando
o conjunto DB-60, e instalar a parte de emergência. Adicionalmente, foram trocadas as
torneiras angulares, filtro, recuperação do cilindro, etc. O restante da equipe trabalha na
repintura externa e interna do carro, sendo que a parte externa já está concluída.

Interior do carro CA-23 sendo raspado para nova pintura.
Foto: Hélio Gazetta Filho.
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Acima: Calandra para chapas de aço que foi adquirida pela ABPF-Campinas.
Abaixo: Retirada do cooler de óleo lubrificante da locomotiva GE número 3.
Fotos: Hélio Gazetta Filho.
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Acima: Interior do tênder da locomotiva 50.
Abaixo: Estais novos sendo instalados na locomotiva 50.
Fotos: Hélio Gazetta Filho.
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Vista dos trabalhos de assentamento dos dormentes de concreto na linha da VFCJ.
Foto: Hélio Gazetta Filho.

Nas oficinas de locomotivas, a locomotiva a vapor 505 ainda aguarda a confecção dos
anéis do cilindro superior e outros pequenos serviços para retornar ao tráfego. Enquanto isso,
outra equipe trabalha na recuperação do tênder da locomotiva 50, que estava com seu interior
afetado pela corrosão. Boa parte das chapas já foram substituídas, bem como aplicou-se o
tratamento anti-ferrugem. Terminando-se a troca de chapas, aplicar-se-á uma pintura especial
no mesmo. Os trabalhos na caldeira de 50 prosseguem com confecção de novos estais e rebites
para serem colocados na parte superior do teto da fornalha. Paralelamente, mandamos
recuperar duas rebitadeiras antigas, emprestadas pelo Jorge Sanches (Regional Sul de Minas)
para uso na restauração da locomotiva 50.
As locomotiva 215 e 401 passaram por manutenção e revisão neste mês. Também
passou por uma revisão geral no sistema de óleo lubrificante, a locomotiva GE número 3.
Realizamos a troca de filtros (grandes e os metálicos), limpeza de tubulação, limpeza do cooler
do lubrificante, e trocamos o óleo lubrificante e a água do radiador. Foi um trabalho árduo no
sábado dia 31 de agosto, das sete da manhã às sete da noite, envolvendo os associados
Norberto e Rodrigo Tomassoni, os colaboradores Rodrigo e Alexandre de Piracicaba-SP, Hélio
Gazetta e o Américo, para que a locomotiva ficasse pronta para ser testada no domingo. E o
teste foi um sucesso. Aos poucos estamos conhecendo o motor diesel da locomotiva e
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reparando as partes que ainda não havíamos recuperado, pois esta locomotiva ficou muito
tempo sem manutenção enquanto estava em serviço como manobreira em Campinas-SP.
Na via permanente, concluímos o travamento da fixação dos dormentes de concreto no
trecho de Desembargador Furtado a Carlos Gomes. E está quase concluído o trabalho de
substituição de dormentes no trecho da grande reta de Tanquinho no km 20,5. Estamos
analisando a possibilidade de alugar uma retroescavadeira para ajudar a recompor o lastro, uma
vez que por ser alto de aterro e local de passagem de pedestres e animais, as pedras estão mais
esparramadas. Ressaltamos que um membro da equipe de via permenete trabalha na
recuperação das fixações na Oficina de Carlos Gomes.
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 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) 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)
Regional Sul de Minas – Trem especial para crianças do Sul de Minas
Nas oficinas de Cruzeiro-SP continuamos com os trabalhos de reforma da locomotiva
522, sendo que completamos a instalação dos novos estais. Os trabalhos agora se concentram
no sistema de suspensão e longeirão. No momento faz-se a montagem do sistema de suspensão
no longeirão, com instalação dos braços da suspensão. Além disso, estão sendo executados
ajustes nos encaixes das telhas e cunhas das rodas, onde encontramos folgas de até 4mm.
Estamos fazendo o enchimento com solda e depois os ajustes necessários para um perfeito
encaixe de tudo. Enquanto são executados estes trabalhos, outros mecânicos têm se dedicado
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aos pistões e cilindros, onde realizamos o torneamento e polimento das hastes dos pistões. Foi
realizada medição dos cilindros e verificação de ovalização, que felizmente não ocorreu.

Confecção e recuperação de peças da locomotiva 522 nas Oficinas de Cruzeiro-SP.

Já realizamos o transporte de todos dormentes adquiridos no leilão da CPTM, em um
total de 3.980 dormentes. Sendo que adquirimos diretamente via leilão 3.580 dormentes (como
noticiado anteriormente), e depois adquirimos um lote adicional de 400 dormentes de outro
comprador que participou do leilão. Estes dormentes já se encontram em Cruzeiro, Passa
Quatro-MG e São Lourenço-MG.
Neste mês de agosto, além dos trens normais, tivemos o prazer de presentear a APAE
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Itanhandu-MG, AMAE e CRAS de Passa
Quatro com dois passeios de trens, que levaram em torno de 100 crianças cada para um passeio
pela Serra da Mantiqueira.
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Acima: Dormentes recém adquiridos estocados no pátio ferroviário de Passa Quatro.
Abaixo: Manobras em Coronel Fulgêncio durante o trem especial.
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Trem especial logo após passar pela ponte estrela.

Mais informações no blog da Regional em www. http://abpfsuldeminas.com/ (por
Bruno Sanches – ABPF-Sul de Minas).
Núcleo Regional do Vale do Itajaí – Retornam os passeios ferroviários!
O mês de agosto foi marcado pelo retorno dos passeios ferroviários mensais do Trem
histórico-cultural da EFSC, paralisados desde setembro de 2011. No dia 11 de agosto, a
composição realizou oito viagens ao longo dos 2,5 km trafegáveis, cumprindo impecavelmente
os horários previstos, para o que contribuiu a dedicação dos abnegados associados do NuRVI.
O evento foi prestigiado por autoridades como o secretário de articulação nacional João
Mattos, prefeito de Apiúna Nicanor Morro, Secretário de Comércio e Turismo de Apiúna, João
Mabba, o prefeito e vice prefeito de José Boiteux, respectivamente Jonas Pudewell e Lourival
de Carvalho, comunidade local e expressiva presença da imprensa. As autoridades e os
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Pátio de embarque dos passageiros na localidade de Subida com destaque para a tenda em
substituição à estação, que embora existente a 700 metros deste ponto, está sem acesso e invadida.
Foto: Heinz Beyer em 11/08/2013.

Embarque de passageiros pela rampa improvisada. Destacamos o sino. Sem estação, fica ao ar livre
mesmo. Foto: Heinz Beyer em 11/08/2013.
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presentes que participaram da reabertura dos trabalhos foram saudados às 9h45min pelo
Coordenador Regional Administrativo do NuRVI, Otávio Georg Jr, após o que seguiu-se a
primeira viagem do dia. Todo o evento, o primeiro organizado exclusivamente pelo NuRVI,
foi prestigiado por grande público e primou pela organização, desde a venda das passagens,
ordem de embarque, tráfego e informações. A coordenação do NuRVI agradece a todos que
auxiliaram na estafante tarefa, tanto física como burocrática, para que o retorno do trem fosse
viabilizado. Agradecimentos especiais a ABPF-SC que nos auxilia na venda de passagens e na
operação do trem, à Malharia Brandili de Apiúna que nos brindou com camisetas promocionais
alusivas ao evento e à Vila Franzoi que nos cedeu um espaço sem custo para a venda das
passagens no dia do evento.

Visitantes aguardando o embarque no próximo trem. Em primeiro plano no centro da foto, de jaqueta
marrom o prefeito de Apiúna, Nicanor Morro. Foto: Heinz Beyer em 11/08/2013.

No restante do mês de agosto, a equipe novamente dividiu-se entre as tarefas de
manutenção da composição e de manutenção da linha, destacando-se a troca de alguns
dormentes em alguns pontos mais críticos, objetivando como sempre a segurança da equipe e
dos passageiros. No dia 23 de agosto a composição foi mais uma vez movimentada no sentido
de proporcionar treinamento à equipe, realizado pelo maquinista e instrutor da ABPF-SC
James Ilg.
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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 situa-se 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 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.

Coordenador Regional Administrativo do NuRVI, Otávio Georg Jr, dando as boas vindas e reabrindo
os passeios mensais do Trem Historico Cultural da EFSC. Foto: Heinz Beyer em 11/08/2013.
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Outras Atrações Ferroviária 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 com Wilde Bauner 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)

Núcleo de Rio Claro-SP – Organiza o Seminário de Trens Turísticos
Durante o mês de agosto, o Núcleo de Rio Claro esteve empenhado na organização e
auxílio à montagem do Seminário sobre Trens Turísticos e Memória Ferroviária, evento que
será realizado nos dias 20 e 21 de setembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Rio
Claro. Veja o convite nas páginas 1 e 2 deste informativo.
O evento tem como organizadores a ABOTTC (Associação Brasileira de Operadores de
Trens Turísticos Culturais), MPF (Movimento de Preservação Ferroviária), ABPF Rio Claro,
Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Rio Claro, e objetiva trazer para a região a
proposta de implantação do Museu Ferroviário de Rio Claro e de um trem turístico em nossa
cidade, sonho que almejamos desde a criação do Núcleo.
Para mais informações sobre como participar, acessem nosso blog
http://abpfrc.blogspot.com ou nossa página no Facebook, http://facebook.com/abpfrioclaro. O
endereço de nossa sede é Avenida 8, s/n, entre ruas 1 e 1B, Centro, Rio Claro, SP, antiga
cabine de chaves. Funcionamos todos os sábados das 9 às 13 horas. (por Jônatas de CamargoABPF-RC)

O ABPF Boletim é uma publicação em meio eletrônico destinada somente aos associados da ABPF. As opiniões expressas
nos artigos assinados não necessariamente representam a opinião da ABPF. Para contatar a redação:
paz.lourenco@gmail.com. Diagramação: Lourenço S. Paz. 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. Visite nosso site: www.abpf.com.br
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