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Nesta edição do ABPF Boletim
trazemos as notícias das Regionais e o artigo
New York de Trem escrito pelo associado
Eduardo Malta. Em nome da ABPF
desejamos a todos os associados e
colaboradores um Feliz Natal e Próspero
2012!

Destaques deste mês



Noticiário da Nacional
Noticiário das Regionais

Artigo


New York de Trem

ABPF mais uma vez presente no Encontrem
O ENCONTREM 2011 (Encontro Nacional da Indústria e das Operadoras
Ferroviárias), evento realizado pela Abifer – Associação Brasileira da Indústria Ferroviária e
pelo Simefre – Sindicato Interestadual da Indústria de Material Ferroviário e Rodoviário, foi
realizado no dia 07 de novembro, com jantar no salão nobre do Jockey Clube de São Paulo.
O Sr. Vicente Abate, recebeu convidados ilustres como o Ministro dos Transportes,
Paulo Sergio Passos, o Diretor Geral da ANTT, Bernardo Figueiredo, o Secretário dos
Transporte de São Paulo, Jurandir Fernandes e outras personalidades dos governos federal,
estadual e municipal, além de dirigentes das operadoras ferroviárias e da indústria.
Vicente Abate enfatizou, em seu discurso, a preocupação da ABIFER com o processo de
licitação da SuperVia que favorece consórcios internacionais em detrimento à indústria
instalada no Brasil. “Não poderia deixar de registrar a lamentável insensibilidade do Governo
do Estado do Rio de Janeiro ao nosso pleito por isonomia tributária, na licitação para
aquisição de 60 trens, que serão operados pela SUPERVIA”, ponderou. “O Edital foi
publicado na semana passada e não contemplou nenhuma das duas reivindicações que fizemos
em audiência pública, com o objetivo de garantir igualdade de condições na competição com
a indústria estrangeira”. O executivo lembrou do atraso de dois anos na entrega dos 30 trens
chineses que afetou a operadora. “É só fazer a conta e ver o que a população do Rio de Janeiro
está perdendo em transporte, além do emprego, que foi gerado na China e não em nosso País,
incluindo o próprio Estado do Rio de Janeiro”.
O Encontrem é um evento que permite que sejam feitos contatos importantes, tanto na
esfera governamental como na esfera empresarial. Nesta última edição a ABPF esteve
representada pelos associados Geraldo Godoy e João Bosco Setti. (por Geraldo Godoy –
ABPF)
-1-

ABPF Boletim
Ano IX n° 105 – Novembro de 2011

ABPF faz importante reunião no DNIT, em Brasília
Graças a um contato preliminar durante o Encontrem, onde o Dr. Bernardo
Figueiredo, Diretor Geral da ANTT, nos apresentou ao Dr. Mario Dirani, novo Diretor de
Infraestrutura Ferroviária do DNIT, foi possível agendar uma reunião em Brasília.
No dia 17 de novembro, o diretor presidente da ABPF, Helio Gazetta Filho,e
Geraldo Godoy, viajaram para Brasília onde, no período da manhã tiveram uma reunião na
ANTT e, após o almoço, mais duas reuniões no DNIT, sendo a primeira com o Dr.
Luciano Sacramento e a segunda com o Dr. Mario Dirani e Dr. José Luiz de Oliveira.
Nessas reuniões entregamos dois folders impressos em cores com a apresentação da
ABPF e dois CDs, um com apresentação em power-point e outro com toda a relação de
bens da extinta. Com essas reuniões foi possível não só esclarecer uma série de dúvidas e
mal-entendidos, sobretudo com relação às denúncias sem fundamentos sobre o carro QC
3611, como mostrar o relevante papel da ABPF na preservação ferroviária.
O Diretor Geral do DNIT, Dr. Mario Dirani, fará, ainda em dezembro, um passeio
no trem da “Viação Férrea Campinas-Jaguariúna”. (por Geraldo Godoy – ABPF)
Em defesa da malha ferroviária paulista
A malha ferroviária paulista, que era composta pelas ferrovias mais expressivas do
país: a Cia. Paulista de Estradas de Ferro, a E. F. Sorocabana,a Cia. Mogiana de Estradas
de Ferro e a E.F. Santos a Jundiaí, encontra-se hoje sucateada, servindo como mera
passagem de trens oriundos de outros Estados e com vários trechos importantes em
completo abandono.
Para levantar a voz contra esse estado de coisas e tentar encontrar uma solução para
o melhor aproveitamento da outrora pujante malha paulista, foi lançada essa Frente
Parlamentar, que fez sua primeira reunião no Plenário Dom Pedro I, da Assembléia
Legislativa, no dia 23 de novembro último.
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A ABPF foi convidada a tomar parte no evento, sendo representada pelos seus
associados de Araraquara, Geraldo Godoy e Elias Chediek Neto (ex-engenheiro ferroviário
da Fepasa e atualmente vereador).
Antes dos debates foram ouvidas breves palestras proferidas por Josef Barat,
Adriano Murgel Branco e Ralph Menucci Giesbrecht.
A Frente Parlamentar espera conseguir pressionar o Governo Federal para que
sejam abertas novas perspectivas para o transporte ferroviário no Estado de São Paulo.
A Assembléia Legislativa de São Paulo está seguindo o exemplo de outras Frentes
Parlamentares que já foram instaladas no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Minas Gerais
com o mesmo objetivo. (por Geraldo Godoy – ABPF)
DNIT isenta ABPF de falsas denúncias
No dia 14 de junho de 2010 uma denúncia infundada, repleta de afirmações
difamatórias contra a ABPF, foi enviada para o DNIT – Departamento Nacional de
Infraestrutura dos Transportes.
Estranhamos que tal atitude tenha partido de alguém que se intitula presidente de
uma entidade de preservação ferroviária, a qual, até hoje, não mostrou a que veio e muito
menos apresentou algum trabalho de preservação, por mais insignificante que seja. Tal
denúncia, além de ser enviada ao DNIT, foi profusamente divulgada em todas as listas de
discussão sobre o tema ferroviário, com o claro objetivo de desmoralizar nossa associação,
revelando uma personalidade invejosa por parte do autor.
Como era sua obrigação, o DNIT teve que investigar as denúncias e tal fato causou
muito desgaste e estresse para diretores da ABPF, empenhados em esclarecer todas as
questões levantadas. O mote principal da enxurrada de falsas afirmações foi que a ABPF
teria se apossado indevidamente do carro QC 3611, conveniado com a associação há muito
tempo. O carro encontrava-se em Vinhedo-SP por força de um convênio com a prefeitura
local em administração passada. Como nenhum projeto foi realizado pela administração
pública e o carro vinha sendo utilizado por desocupados e marginais, foi solicitada a
retirada do mesmo.
A ABPF teve que se mobilizar, com seus próprios recursos, contratando guindastes
e carreta para remover o carro do local e leva-lo para Campinas-SP, onde seria restaurado.
A ABPF nunca se apropriou indevidamente de nenhum bem ferroviário e nem tem
necessidade de fazê-lo. Ela tem sob sua guarda o maior e mais importante acervo
composto de locomotivas a vapor, diesel e elétricas, carros, vagões e guindastes, tudo
conveniado com a extinta RFFSA e devidamente restaurado e preservado.
É incontestável a folha de serviços que a ABPF prestou e vem prestando à causa da
preservação ferroviária em seus 34 anos de existência. Felizmente, a verdade e o bom
senso prevaleceram e o DNIT nos enviou a correspondência que reproduzimos a seguir,
colocando um ponto final no processo. (por Geraldo Godoy – ABPF)
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Regional Campinas
A ABPF-Campinas informa que as obras da extensão da linha até a Praça Arautos
da Paz está totalmente paralisada. O canteiro de obras da empresa Maruca, empreiteira que
estava fazendo as obras já foi todo vandalizado, mal sobrando algumas estacas. Veem-se
agora os pilares prontos próximos a Arautos e as longarinas no pátio de Anhumas,
servindo de enfeite! Esperamos que isso logo se resolva.
No final de novembro recebemos a visita do amigo e associado Jorge Ciawlowski,
mais conhecido como Argentino. Fazia dois anos que o Jorge não vinha para o Brasil e
para a ABPF. Como de costume, o Jorge ficará no Brasil até próximo do Natal e está
revisando todo o sistema elétrico e de iluminação das oficinas e barracões da VFCJ.
Mais uma vez graças à intervenção do associado Antônio Edson Laurindo dos
Santos, que intermediou junto a Amsted Maxion em Hortolândia-SP, adquirimos como
sucata inúmeras peças de freios seminovas, algumas com pequenos problemas e algumas
até novas que tiveram um pequeno amassado ou risco, que pelo controle de qualidade da
Maxion não podem mais ser utilizadas, o que para nós tem muita serventia e com isso aos
poucos vamos modernizando nossos sistemas de freios com conjunto de válvulas ABDX e
DB-60. A quantidade de ajustadores automáticos é suficiente para instalação em toda a
frota de carros da VFCJ.
As atividades nas Oficinas de Carlos Gomes continuam a pleno vapor. A
locomotiva Borsig no. 9 da EFA já voltou ao tráfego após recuperação do compressor de ar
e substituição de dois feixes de mola. No próximo ano será feita a troca de tubos da
caldeira.
A locomotiva RMV no. 338 que passa por uma revisão geral, já teve concluída as
serpentinas do super aquecedor, recuperação do revestimento da caldeira e agora
trabalhamos na colocação do cabeçote na caixa de fumaça para a montagem dos
condutores de vapor e depois das serpentinas.
Os freios da locomotiva RMV no. 215 já estão prontos e testados, e agora vamos
retirá-la das oficinas para acendermos a caldeira e realizar os testes do compressor e do
sistema de freio em geral. Passaram por pequenos serviços as locomotivas 505 e 604. A
505 passou para tirar vazamentos, novas vedações e limpeza. E a 604 recebeu um novo
feixe de molas, substituindo um bem antigo que apresentava corrosão entre as molas.
As pequenas locomotivas Brookville estão praticamente em ordem de marcha,
sendo que a 17 já está concluída embora necessite trabalhar um pouco para amaciar o novo
motor recém colocado. A lataria já está montada, as correntes também e agora ela conta
com um silencioso no escapamento para diminuir o barulho que era muito alto. Sua irmã
mais jovem, a 18, que já realizou algumas manobras, ainda precisa de alguns detalhes de
pintura e colocação das lanternas e faróis.
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Acima: tênder da brigada de incêndio da VFCJ em testes de linha.
Abaixo: Locomotiva Brookville no. 18 em testes de linha.
Fotos: Vanderlei Zago.

-7-

ABPF Boletim
Ano IX n° 105 – Novembro de 2011

Acima: Locomotiva Brookville no. 17 com o motor novo recebendo retoques na pintura.
Abaixo: Carro belga VFRGS durante testes da nova iluminação interna.
Fotos: Hélio Gazetta Filho.
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Material adquirido da Amsted-Maxion por intermédio do associado Antônio Edson
Laurindo dos Santos.Foto: Hélio Gazetta Filho.

Na marcenaria, os trabalhos estão direcionados para o carro belga CA-18 da
VFRGS. A pintura interna já foi concluída, bem como a pintura, o envidraçamento, e a
instalação dos caixilhos. A parte externa também já está com a pintura concluída em 70%
da área. A instalação elétrica e lustres também estão instalados. A aplicação da manta
asfáltica no teto também está pronta e o próximo passo é a colocação do clerestório e
montagem final do carro. Esperamos para dezembro estar com o carro 100% concluído.
A via permanente continua na substituição dos dormentes de madeira por concreto,
alternando na recuperação das fixações que adquirimos por compra da FCA. Como é
fixação usada, precisa ser escolhida e preparada para usar novamente. Também estamos
aproveitando o período da estiagem para fazer o transporte de mais dormentes para o
nosso trecho.
Cabe sempre ressaltar que a VFCJ não recebe nenhum subsídio governamental nem
de particular, trabalhando e se mantendo apenas com a receita dos trens, trabalho de
voluntários e parte da receita das semestralidades de seus associados, cuidando de todo o
material rodante e via permanente e contando, também, com o trabalho voluntário dos
associados. E ainda assim investimos em materiais que não gerarão receitas, mas que são
itens de valor museológico, de preservação, e por isso merecem cuidados e investimentos
como, por exemplo, o carro administração em inox, os carros administração da Mogiana e
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Leopoldina, dentre outros, e também as pequenas locomotivas a vapor que não são
operacionais para a tração de trens, como as nº 4, 5 e 980.
Agradecemos a dedicada participação dos associados: Antonio Edson Laurindo dos
Santos, Jean Claud Ducombs, Cristiano Belarmino e seu pai Sr. Isaldo Belarmino, que
colaboram com a usinagem de peças, Sr. João Sigrist e a empresa GEATEC – Locação de
Geradores Ltda., que nos ajudam na manutenção das locomotivas diesel e na geração de
luz dos carros de passageiros e a liderança nos serviços de recuperação do carro
administração em inox, à empresa Monbras de Piracicaba-SP, que sempre colaborou na
doação de refratários e de uma forja para uso nas oficinas, Mauricio Alves (Bim Bim),
Norberto e Rodrigo Tomassoni, Vanderlei Costa, Cristiano Bueno, Jurair Alves da Silva,
Gerson Nogueira Ramos, Francisco Carlos Bianchi, na fundição de peças, Sr. Albert
Blum, a empresa Acrílicos Marcon, através de sua proprietária Sra. Sueli Marcon, e a
empresa GT Locação de Munck Ltda., que colabora no carregamento e transporte de
material, ao Marcelo Bianchini Orso, pela colaboração nas melhorias dos jardins da
estação de Carlos Gomes, ao Sr. André Aranha, nosso elo de contato com a Prefeitura
Municipal de Campinas, Mauricio Poly na assessoria dos serviços de informática, Jorge
Ciawlowskique vem da Argentina especialmente para cuidar da parte elétrica e iluminação
do pátio de Carlos Gomes e Anhumas, e outros que participam e ajudam na operação da
ferrovia. Mais informações pelo e-mail abpfcps@terra.com.br (por Hélio Gazetta Filho –
ABPF)
Núcleo Regional do Vale do Itajaí - NuRVI
O NuRVI informa que neste mês de novembro continuaram suspensos os passeios
ferroviários realizados pelo trem histórico cultural na localidade de Subida, por
determinação da Fundação Tremtur, mantenedora do projeto “ferrovia das bromélias”. A
Fundação expediu neste mês de novembro, dois meses após a paralisação do tráfego, um
comunicado oficial a respeito desta suspensão, que é por tempo indeterminado. Por sua
vez as atividades do NuRVI voltaram a concentrar-se na manutenção da composição que
foi acesa e movimentada no dia cinco de novembro, objetivando um reconhecimento da
via permanente passível de tráfego, treinamento da equipe e testes com a composição que
não era movimentada há três meses.
Enquanto isso o NuRVI aguarda as reuniões com a Fundação Tremtur, que tratarão
da adequação burocrática do projeto, que abordará num primeiro momento a elaboração
de um contrato de parceria entre a Fundação Tremtur e ABPF e da contratação de uma
empreiteira para o conserto da linha afetada pelos deslizamentos de setembro e pela
própria consolidação da via. Neste sentido foi agendado para o dia seis de dezembro um
primeiro encontro entre as partes, momento em que serão abordados também assuntos
conflitantes, respectivamente à gestão do empreendimento. No dia dez de dezembro está
previsto um novo acendimento da locomotiva, momento em que a composição será
novamente movimentada para treinamento da equipe e reconhecimento da via trafegável.
Neste dia também haverá uma pequena confraternização entre os associados do NuRVI,
uma limpeza geral no pátio da gare e empilhamento adequado e guarda dos dormentes
novos que estão a muito tempo depositados desordenadamente no final da linha.
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Composição do NuRVI passando sobre o viaduto de dois arcos em viagem de testes em
cinco de novembro de 2011, sendo conduzida pelo maquinista Charles Thurow.
Foto: Johnny Sandro Henschel.

Em Rio do Sul-SC, 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 abriga também a administração do projeto ferrovia das bromélias, administrado em
parceria pela ABPF e pela Fundação Tremtur. Mais detalhes e informações poderão ser
obtidas pelo telefone (47) 3521-9972, com a secretária Janaína Maísa Schultz, ou pelo email ferrovia.efsc@gmail.com.
Em Apiúna-SC, 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 do
projeto ABPF/Tremtur, devidamente 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.
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Em Ibirama-SC, a Fundação Cultural, situada no antigo Hospital Hansahoehe,
mantém aberta ao público a Sala Hermann Baumann com mostra fotográfica relativa as
atividades da EFSC em Apiúna e Ibirama. A exposição foi organizada pelo escritor
Rubens Roberto Habitzreuter com apoio do CESAP (Consórcio Empresarial Salto Pilão) e
com apoio cultural do NuRVI. Mais detalhes e agendamentos com a coordenadora Wilde
Bauner pelo telefone (47) 3357- 4442. Lembramos que Ibirama dista apenas 10 km do
trecho revitalizado da EFSC, sendo que em frente ao trevo de acesso à cidade, na BR-470,
encontra-se a centenária ponte metálica do ramal Ibirama da EFSC, construída pela
Bachstein & Kopell em 1909. A obra restaurada em 2005 pelo CESAP, certamente merece
uma visita.
Em Indaial-SC, o Museu Municipal Ferroviário Silvestre Ernesto da Silva, situado
na antiga estação ferroviária, no centro da cidade, permanece aberto ao público em horário
comercial de segundas-feiras aos sábados, sendo que no segundo sábado do mês
excepcionalmente o atendimento se estende até às 17h. O museu tem ampla exposição
fotográfica, documentos e peças ferroviárias de várias procedências, e tem o apoio cultural
do NuRVI. Mais detalhes poderão ser obtidos com a coordenadora Rita Rosângela Pieritz
pelo telefone (47) 3394-0708 ou pelo e-mail museu@indaial.sc.gov.br .
Em Blumenau-SC, que dista 25 km de Indaial, recomendamos uma visita à histórica
locomotiva Macuca, uma Orenstein & Kopell – rodagem 0-6-0T fabricada em 1908, e que
a partir de 1935 passou a ser a n.º 1 da EFSC. Em setembro passado a Macuca recebeu
consertos na sua chaparia e nova pintura patrocinados pela Prefeitura Blumenauense. A
locomotiva se encontra exposta no jardim da Prefeitura Municipal, local onde no passado
era o km 0 da ferrovia. A partir deste ponto também podem ser visitados ou pelo menos
vislumbrados a majestosa ponte metálica, o túnel de 80 m e a ponte dos arcos, obras que,
atualmente, atendem ao fluxo urbano rodoviário de Blumenau.
Mais informações com Luiz Carlos Henkels, secretário e relações públicas do
NuRVI, pelo telefone ( 47 ) 3333-1762. (por Luiz Carlos Henkels – ABPF-NuRVI)
Regional Sul de Minas
Na regional Sul de Minas continuam os trabalhos de recuperação da via em São
Sebastião do Rio Verde-MG, agora já com duas equipes trabalhando, uma em São
Lourenço-MG e a outra em São Sebastião do Rio Verde. Nas oficinas de Cruzeiro-SP
seguem os trabalhos de construção de um novo tênder para a 725 da regional de Campinas.
Também foi ao ar o comercial do Boticário, gravado na VFCJ e em Passa QuatroMG em agosto deste ano. Em Passa Quatro foram 3 dias de filmagens, o resultado pode
ser visto aqui: http://www.youtube.com/watch?v=RAYAz9Rf33Y.
O trem ficou a disposição da equipe de filmagem por 3 dias, tendo a locomotiva
332 e a equipagem trabalhado todo dia, das 2h (da madrugada) até por volta das 22h.
Como a locomotiva leva em torno de 3 horas para ser aquecida e preparada para operação,
a equipagem no primeiro dia começou os trabalhos as duas da manhã, para que o trem
estivesse pronto às 5h como requisitado.
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Tênder da locomotiva CMEF 725 em construção nas Oficinas de Cruzeiro.
Foto: Felipe Sanches.
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Vista da linha entre São Sebastião do Rio Verde e São Lourenço que está em
recuperação pela ABPF Sul de Minas.
Fotos: Felipe Sanches.
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Pessoal trabalhando na recuperação de bueiro e superestrutura da linha
entre São Sebastião do Rio Verde e São Lourenço. Foto: Felipe Sanches.

Trecho de linha recuperada. Foto: Felipe Sanches.
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Nos demais dias com a caldeira já quente a equipe pode ter uma hora a mais de
descanso e pode começar os trabalhos às 3h. No último dia com todos já bem cansados o
trem operou a partir das 13h, assim foi possível recuperar o sono perdido, que logo foi
gasto pois as filmagens seguiram até às 6h do dia seguinte. Mais informações no Blog da
Regional em https://abpfsuldeminas.wordpress.com/. (por Bruno Sanches – ABPF-Sul de
Minas)
Regional Paraná
A equipe da ABPF – Regional Paraná marcou presença na Feira Negócios nos
Trilhos, realizada entre oito e dez de novembro, no Pavilhão Vermelho do Expo Center
Norte, em São Paulo-SP. Mais uma vez o evento reuniu fabricantes de material ferroviário
do Brasil e do exterior, operadores de ferrovias, metrôs e trens metropolitanos, técnicos do
governo, empresas de logística e clientes de carga.
A 13ª edição contou com a presença de mais de sete mil profissionais, que visitaram
162 empresas de diversos países presentes nos stands: África do Sul, Alemanha, Bélgica,
Canadá, China, Estados Unidos, Espanha, França, Itália, Japão, Polônia, Reino Unido,
Suécia, Suíça, além do Brasil. A área de exposição cobriu 14 mil m², excedendo o espaço
originalmente previsto e levando à utilização de um segundo pavilhão. A Feira Negócios
nos Trilhos tem a particularidade de reunir os fabricantes e seus clientes, que expõem e
fazem negócios durante a feira.
"Nosso objetivo é realizar novas parcerias no setor, fortalecendo nosso trabalho de
preservação ferroviária no Paraná. Buscamos também equipamentos diferenciados e novas
tecnologias. Fico feliz, não só em visitar uma feira desse porte, como também perceber
que existem muitos voluntários que estão em busca dos mesmos objetivos. Isso torna a
associação mais eficiente e mais forte" conta o Diretor de Marketing, Leon Henrique
Pereira. Este evento de grande porte serviu para prospectar representações, trazer novos
equipamentos e novidades em tecnologia nos setores de via, mecânico e químico.
Neste fim de ano, a fim de angariar recursos para a preservação ferroviária, a ABPF
– Regional Paraná conta com o apoio de empresas parceiras para realizar o sorteio de três
pacotes de um cruzeiro marítimo no Navio Zenith. Serão três vencedores, cada ganhador
terá direito a um pacote com acompanhante, acomodação em cabine externa (com vista
obstruída) e duração de 5 dias e 4 noites, com saídas em janeiro, fevereiro ou março de
2012. O sorteio será pela Loteria Federal após a venda de todos os cupons. A cada R$
20,00 (Vinte Reais) contribuídos o participante terá direito a dois cupons, podendo
participar quantas vezes quiser. Mais informações no sítio http://abpf-pr.blogspot.com/.
Regional São Paulo
No dia 29 de novembro de 2011 a ABPF-SP, através do seu Núcleo de Pesquisa e
Preservação da Memória Ferroviária, recebeu uma importante doação que vem enriquecer
o acervo de memória histórica e documental de nossas estradas de ferro.
Trata-se de livros, revistas, pastas com recortes jornalísticos, antigos documentos,
fotos, discos com áudio de locomotivas e peças ferroviárias, constituindo um rico acervo
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que pertenceu ao associado Sr. Mário da Veiga Gonçalves de Oliveira, que já em 1987
recebeu da ABPF o título de Ferroviário Emérito pela sua dedicação e carinho por nossas
estradas de ferro. Com seu falecimento, sua família gentilmente nos procurou para doar
seu acervo, no intuíto de que, continuando a preservá-lo, acrescentássemos mais um
parágrafo na memória das nossas estradas de ferro e do nosso ilustre e sempre inspirador
personagem, “o trem”.

Prof. Galdino e o material doado pela família do Sr. Mário da Veiga Gonçalves de Oliveira

Agradecemos à família, que nos confiou o cuidado de uma vida dedicada ao estudo
e memória documental das ferrovias. Adiantamos que foram iniciados os trabalhos de
limpeza e acomodação dos mesmos - logo estarão catalogados e disponibilizados para a
consulta pública. Continuamos necessitando de voluntários para a limpeza e organização
do nosso acervo do Centro de Cultura e Memória Ferroviária; aos que se interessarem,
pedimos que entrem em contato conosco através do e-mail pesquisa-abpfsp@bol.com.br .
(extraído de www.abpfsp.com.br).
Núcleo de Rio Claro-SP
A ABPF-RC informa que durante os meses de outubro e novembro dedicou-se à
manutenção de seu Núcleo, além de recebimento de doações de associados e organização
de seu acervo e da criação do calendário de reuniões para facilitar os sócios e interessados
em participar e conhecer nosso trabalho. No dia 19 de novembro, o secretário Jônatas e o
associado José Carlos instalaram a decoração de Natal na sede. O diretor financeiro
Roberto dos Reis realizou a limpeza da maquete que está na sede da associação no dia 26
de novembro, enquanto o associado Arnaldo Stocco se encarregou de ir atrás de
orçamentos para a manutenção das janelas da cabine.

- 17 -

ABPF Boletim
Ano IX n° 105 – Novembro de 2011

Associado José Carlos e secretário Jônatas instalando a decoração de Natal

Também estivemos trabalhando para a divulgação de nossa presença na cidade, pois
mesmo com várias matérias veiculadas em jornais e televisão, muitos ainda não nos
conhecem, confundindo-nos com outras iniciativas de preservação e até mesmo como
empresa afiliada à ferrovia. Para isso, criamos um cartaz e panfletos para distribuição em
pontos chaves da cidade, explicando qual são os trabalhos desenvolvidos e os planos
futuros.

O diretor financeiro Roberto dos Reis limpa um dos peitoris da janela,
após a limpeza da maquete.

Em relação ao horário de funcionamento da sede, foi decidido em reunião que não
mais abriremos a cabine nas terças e quintas-feiras, pela falta de pessoal para tal e pela
falta de visitantes. Assim, estamos trabalhando apenas ao sábado, das 9h às 12h30,
ampliando esse horário assim que as condições forem possíveis. Queremos enfatizar
também que nossa atual diretoria é composta por:
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Eder C. Schnetzler – Diretor Administrativo
Roberto C. S. dos Reis – Diretor Financeiro
Leocádio Mançal – Diretor de Marketing
Jônatas de Camargo – Secretário Geral do Núcleo e da Diretoria
Informamos também que o Blog do Núcleo alcançou 1300 acessos nesses últimos
meses, o que nos deixam muito felizes. Convidamos aqueles que ainda não visitaram a
página a fazê-lo no endereço http://abpfrc.blogpost.com e deixar seu comentário ou
sugestão.
Aproveitamos ainda para desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo,
e que em 2012 a preservação ferroviária no país continue crescendo e despertando a
vontade das pessoas em relembrar o passado, a magia dos anos dourados agora no
presente, cada vez mais forte. Obrigado a todos que nos ajudaram e apoiaram durante esse
ano de 2011, em nome de todos os associados e colaboradores do Núcleo.(por Jônatas de
Camargo – ABPF-RC).
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De Trem em New York
Todas as vezes que alguém fala em viajar para New York nos vem na mente a
lembrança do famoso e enorme Aeroporto Kennedy ou JFK, como é mais conhecido. Só
que pouca gente sabe que a região de NY possui mais aeroportos, muito bons, usados tanto
por empresas regulares de passageiros, como cargueiros e aviões corporativos, ou seja,
aqueles que servem a grandes executivos que os usam para otimizar suas operações.
E é ai que começa nossa história, uma vez que viajei para lá e por necessidade
operacional usamos o Aeroporto de Westchester County, situado a norte de Manhatan,
ligado por excelentes estradas e ferrovias a todas as regiões importantes de sua área de
influência.
Durante minha estadia, de alguns dias, quis conhecer o sistema de transporte
ferroviário de passageiros local e pesquisei o que havia disponível nas proximidades. Foi
assim que descobri a Metro-North Railroad, que serve aquela região, próxima ao Rio
Hudson, o mais importante e conhecido do estado. Região cheia de pequenas e ricas
comunidades que precisam de acesso rápido ao centro de Manhatan, onde trabalham a
maioria de seus moradores.

Placa da ferrovia na estação.
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Máquinas de venda automática de bilhetes.

Passarela com a placa, difícil errar nesse ponto.

- 21 -

ABPF Boletim
Ano IX n° 105 – Novembro de 2011

Vista das plataformas de cima da passarela vendo-se à direita a estação antiga

Chegada do trem em Terrytown
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A paisagem naquele local é linda demais e tive a oportunidade de conhecê-la tanto
no inverno quanto na primavera, quando as cores das matas modificam completamente o
visual e a temperatura amena permite mais passeios ao ar livre.
Descobri, bem perto de onde estava, a estação da localidade de Terrytown, às
margens do Rio Hudson, ao lado da grande ponte chamada Tappan Zee Bridge, bonita
obra de engenharia que permite a travessia do rio que naquele ponto tem cinco quilômetros
de largura.
Quando estamos em outro país e com poucas informações sobre os transportes é
muito importante uma pesquisa detalhada com mapas, tabelas de horários e se possível de
eventuais funcionários das estações, o que por lá fica complicado devido ao alto grau de
automatização e autosserviço na venda de bilhetes. Mas sempre encontramos alguém para
ajudar e senão, fico observando os passageiros no vai e vem, usando as máquinas de venda
e acessando os trens.
O mais complicado para mim é sempre a composição da tarifa, que muda muito, em
função de dias e horários e até da condição do passageiro, por exemplo, deficiente físico
ou criança. O jeito é sempre arriscar um pouco e como meu destino final seria o fim da
linha ficou mais simples. A estação final seria a famosa Grand Central Station no coração
de Manhatan e o tempo estimado de viagem, segundo informações seria de
aproximadamente cinquenta minutos.

Interior do trem.
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Ponte “Tappan Zee”.

Operei a máquina de venda e escolhi o bilhete e o horário e paguei em dinheiro,
depois de verificar que a máquina fornece troco, sempre em moedas, independente da
quantia, portanto é bom usar notas menores senão vem aquela chuva de moedas e fica
difícil até para carregar depois. Paguei 36 dólares pela passagem com a volta incluída.
A estação está em obras de reforma e o antigo prédio está sendo preservado ao lado
da plataforma moderna e bem maior que está sendo construída. O caminho é simples e
uma placa que indicava “PARA NEW YORK” facilitou bastante. Bastou atravessar a linha
pela passarela e aguardar a próxima partida.
Os trens unidade elétricos são aparentemente antigos, mas bem conservados e com
um interior confortável e limpo. Gostei muito.
A viagem saiu bem no horário e seguimos margeando o rio, aproveitando a
paisagem, que é muito bonita, cheia de verde, nem parece que estamos tão próximos de
uma megalópole como New York. A velocidade é muito boa e quase não se sente o
movimento. Pude ver que a linha é bem antiga, mas com uma manutenção de fazer inveja,
permitindo viagens no mínimo tempo possível.
Após alguns minutos vem um funcionário da ferrovia conferindo os bilhetes e qual
não foi a minha surpresa quando ele me informou que minha passagem era para o horário
de menor movimento e para aquele, considerado ainda de “pico” teria que pagar um
adicional de 6 dólares somente pela ida. Tudo bem, ele tem uma máquina de bilhetes
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portátil e dá recibo e troco na hora. Menos mal para este marinheiro de primeira viagem
que quase dá vexame em terreiro alheio. Resolvida a questão seguimos nosso caminho.

Outra vista da Ponte “Tappan Zee”.

A única parada prevista seria na estação do bairro do Harlem, já na área urbana da
cidade, famoso no início do século vinte pelos seus artistas, casas noturnas e da “black
music” americana. E foi bem rápida a parada seguindo o trem para o seu destino, ainda por
vias elevadas, pontes, passando sobre as velhas ruas da região.
Mas logo mergulha no subsolo e segue por túneis embaixo da parte mais
densamente povoada da cidade. São túneis bem antigos e com as marcas do tempo, bem
como muita coisa ali abandonada, como restos de materiais e bastante sujeira. Os túneis do
nosso metrô são mais bem cuidados.
A estação “Grand Central” também faz parte desse visual dos túneis em sua parte
subterrânea, mas a parte superior é uma surpresa muito agradável e o prédio é de uma
beleza incomparável com seus grandes lustres imponentes, revestimento de mármore e um
bom aspecto na conservação. É enorme e é preciso muita atenção para achar a saída
correta.
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O Rio Hudson

Estação do Harlem.
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Outra vista da estação do Harlem.

O tempo da viagem realmente foi de cinquenta minutos e a viagem muito boa,
melhor que de carro, pois com certeza o trânsito complicado nos acessos à região de
Manhatan, que é uma ilha, tornaria a viagem muito cansativa e demorada.
Na volta, no fim do dia, era horário de “pico” novamente, mas agora, mais
prevenido, informei antes o chefe do trem, que sacou sua eficiente maquininha e cobrou a
diferença. Nada como a tecnologia.
por Eduardo Malta

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) 32074290, e-mail: abpfcps@terra.com.br.

- 27 -

