Ano XII n° 141 – Novembro de 2014

Neste boletim de novembro de 2014
trazemos boas notícias sobre as atividades
das Regionais da ABPF. 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

Destaques deste mês


Noticiário das Regionais

A ABPF deseja a todos os associados e colaboradores um
Feliz Natal e um Próspero 2015!

Chegada do Trem de Natal com o Papai Noel a Jaguariúna-SP.
Foto: Vanderlei Zago.

-1-

ABPF Boletim
Ano XII n° 141 – Novembro de 2014

Regional Campinas: Seguem os trabalhos na litorina
Neste mês continuaram os serviços de recuperação dos motores da litorina, com especial
atenção dedicada a uma transmissão. A mesma foi desmontada, limpa e inspecionada. Ela está
em muito bom estado, apesar do tempo de uso e do tempo que ficou parada nas oficinas de
Fortaleza–CE. Seus retentores, bem como o óleo lubrificante, serão trocados. Efetuaremos
também um jateamento externo. Para o próximo mês, o conjunto 1 da litorina será montado e
testado por completo. Após os testes o mesmo permanecerá guardado até a conclusão do
conjunto 2. Lembramos que este trabalho é realizado pelo mestre em motores Detroit, Sr.
Enéas Casetta, que trabalhou muito tempo na empresa MTU, e pelo o Sr. Gérson Nogueira
Ramos que está ajudando com peças e na cessão de espaço em sua oficina sem ônus algum
para a ABPF.
A locomotiva Brookville, que recebeu motor novo no mês passado, recebe no momento
uma adaptação para receber o compressor de ar. Trata-se de um serviço complexo que
envolveu a mudança do posicionamento de vários equipamentos como, por exemplo, o
alternador e a tubulação, para liberar espaço para o compressor de ar. A tubulação e
manipuladores de freio já foram adaptados e testados, restando apenas completar a instalação
do mesmo.
Em Tanquinho os trabalhos continuaram até o final de novembro, sendo concluída a
substituição de parte das telhas velhas por novas, bem como o reajuste das velhas, trocando-se
as quebradas. As quatro portas novas para o lado dos fundos da estação já foram
confeccionadas. Estas são idênticas às originais que estavam ou podres ou tomadas por cupins.
Os vidros foram trocados por novos, mas a ferragem ainda é a original. No mês de dezembro
os trabalhos serão suspensos por ser um mês em que a receita da Regional é exígua e devido à
espera de autorização do CONDEPHACC para as etapas seguintes da restauração. A ABPF
Campinas agradece a dedicação do associado e colaborador o Sr. Marcos Renan Carvalho
nesta empreitada.
Na via permanente, a equipe trabalhou no trecho entre Carlos Gomes e Jaguariúna,
concluindo os serviços no km 30, onde ocorreu a substituição dos dormentes e reajustamento
do lastro. Este trecho é antes da passagem de nível da estrada vicinal de Carlos Gomes a
Jaguariúna. Aos sábados são feitos reparos nas linhas dos pátios, afiação e manutenção das
ferramentas e eventualmente recolhimento do material retirado da via.
Nas oficinas de locomotivas, prosseguem os trabalhos de remontagem da locomotiva a
vapor número 9. Encontram-se prontos o detentor de fagulhas (peneira), anel da tampa da
caixa de fumaça, torneamento de nova haste do slide, e outros serviços de caldeiraria. No
tênder ocorre a substituição de algumas partes. As locomotivas em operação são a 401, 215,
505, 604 e a diesel número 3.
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Portas e janelas recuperadas e confeccionadas para a estação Tanquinho nas
oficinas de Carlos Gomes. Fotos: Fabiano Silva.
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Acima: Detalhes da fabricação das novas portas.
Abaixo: Novas janelas confeccionadas.
Fotos: Fabiano Silva.
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Trecho de linha no km 31 com dormentes trocados e lastro regularizado.
Foto: Hélio Gazetta Filho.

Nas oficinas de carros, os trabalhos no carro CR-41 da RMV foram concluídos. Os
engates foram revisados e efetuou-se reparação no sistema de água pressurizada. O sistema de
freio foi revisado, incluindo-se a troca de filtros, pelo associado Antônio Edson.
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 MOMBRÁS, de 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, a empresa PRISMA 21 de nosso associado e amigo Leslie Mac Faddden, que sempre
nos ajudou em doação de acessórios e serviços para locomotivas,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
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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 (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, 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, e também à empresa DBC Oxigênio, através de seu
proprietário Sr. Darley Brisola Cassimiro. 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 Santa Catarina: Troca de locomotivas em Piratuba-SC
Estamos chegando ao final de 2014 com nossa missão cumprida! Alguns percalços
como enchentes e cancelamentos, mas as metas estipuladas no início do ano foram alcançadas.
Para finalizar este mês foi realizada a troca da locomotiva Ten Wheeler nº 311, transladada
para Piratuba-SC pela locomotiva Six Wheeler nº 102 que agora retorna à Rio Negrinho-SC
para receber uma revisão geral no ano que vem e também a instalação de alguns equipamentos.
É merecida a permanência da nº 311 em Piratuba, cidade turística, de onde saem vários
passeios semanais, e com certeza esta máquina será muito visitada. A nº 311 é uma locomotiva
local, circulou por muitos anos no Ramal de São Francisco e Ferrovia do Contestado. As série
300 realizavam as viagens de Trem de Passageiro no planalto norte catarinense entre as
Estações de Porto União e Rio Vermelho, alto da serra, município de São Bento do Sul;
também circulavam no baixo vale do Rio do Peixe entre as Estações de Videira e Marcelino
Ramos-RS. Trata-se, portanto, de uma locomotiva que já circulou no trecho em que realizamos
atualmente os passeios em Piratuba e Rio Negrinho. As Ten Wheeler da série 300 que
realizava o trem de passageiro no planalto norte catarinense ficaram conhecidas como o
“TREM BANANEIRO”, pois era comum passar um trem de passageiro transportando um
vagão de carga, com bananas, mercadoria perecível que não poderia ser transportada nas
composição dos cargueiros pois estes não tinham a preferência de passagem e acabavam
atrasando muito ao chegar no destino e a mercadoria se estragava. As máquinas mais
lembradas que passavam nessas composições de trem da passageiro são a nº 310 que está na
cidade de Porto União e a nº 311 que está com a ABPF-SC.
Outras atividades marcaram o mês aqui na Regional, nas oficinas em Rio Negrinho
realizamos ajuste na roda guia da locomotiva Mikado nº 627, máquina que está muito longe de
entrar em operação, mas que sempre dificultava as manobras, quando a roda guia emperrava,
principalmente nos AMVs. Retiramos o conjunto da guia, que foi todo desmontado. Pinos e
buchas foram usinados e substituídos, bem como a roda que apresentava dimensões diferentes
foi usinada. Com o conjunto novamente montado, o comportamento da máquina é outro, agora
ela desliza suavemente nos raios de curva de nosso pátio. Também trabalhou-se mais um
pouco na locomotiva articulada nº 204, mais precisamente no seu tênder, que agora possui a
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grade para acomodar a lenha e o telhado, assim como detalhes menores de solda foram
trabalhados, já a parte estética da máquina vai ficar para 2015 após os testes na serra.

Carro passageiro nº 06 sendo pintado para os últimos passeios do ano.
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Carro passageiro nº 06 já com a pintura concluída.

Detalhes finais do tênder da locomotiva Mallet nº 204.
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Aspectos do tênder da locomotiva Mallet nº 204.
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Tênder da locomotiva articulada Mallet nº 204 já com a cobertura finalizada.

Locomotiva Mikado nº 760 no passeio do mês tracionando sete carros.
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Locomotiva nº 102 chegando de Piratuba para manutenção.

Locomotiva nº 311 sendo embarcada para Piratuba.
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Carro Administrativo nº 02 tendo suas longarinas trocadas.

Longarinas novas que foram substituídas no Carro Administrativo nº 02.
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Peças do guia da locomotiva nº 627 desmontadas para revisão.

Rodeiro da locomotiva nº 627 já usinado.
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Locomotiva nº 627 na vala durante o processo de montagem da roda guia.

Vagão FNB sendo preparado para armazenar lenha.
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No setor de marcenaria tivemos a rápida pintura do carro passageiro nº 06 para que
pudesse ser usado como o sétimo carro nos passeios dos dias 14 e 15. Um trem com sete carros
não acontecia há 10 anos e quatro meses. Também na marcenaria, realizamos a troca das
longarinas traseiras do carro administrativo AM-02, que nos preocupava nas manobras no pátio
pois a mesma estava quebrada. Também foi realizada a troca de truques de um vagão FNB
para acomodar lenha de corte de eucalipto, pois estamos com dificuldade de comprar lenha
seca. Assim estaremos preparando alguns FNBs para em 2015 estocar esta lenha.
Agradecemos aos associados, Iuri de Lima Vilela da Silva, Renan Caique Maas, Luan
Vitor Veiga, Adriano Maros, aos irmãos Eng. James e Marlon Ilg que supervisionam os
trabalhos, a Everaldo Pilz pelas fotos e pelo guiamento como chefe de trem nos passeios, ao
nosso soldador Darci e ao torneiro Maikon Strait demais associados que nos ajudam nos
trabalhos diários nas oficinas e passeio da regional. Mais informações sobre o Trem da Serra
do Mar com Suiane e Gislaine pelos fones (47) 3644-7000 e (47) 9986-0600 ou pelo site
www.abpfsc.com.br.
Em Piratuba os passeios continuam, sempre confirmados aos sábados e com
agendamentos em outros dias. Este mês os trabalhos se concentraram na restauração de nosso
auto de linha Rural Willys com a total recuperação interna e externa. É muito importante a
conservação deste auto de linha pois dependemos dele para realizar a manutenção e inspeção
dos 25 km do trecho do Trem da Termas. Na Estação de Marcelino Ramos tivemos a
conclusão da reforma dos sanitários. No pátio tivemos a substituição de dormentes da linha 02.
Na via permanente tivemos um atraso em virtude da montagem e desmontagem da rampa que
carregou a locomotiva nº 102 e descarregou a nº 311, porém prosseguiram a aplicação de
dormentes e desbaste da vegetação.

Aspecto da parte externa do sanitário na estação de Marcelino Ramos-RS.
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Aspecto interno da reforma dos sanitários na estação de Marcelino Ramos–RS.

Segue um agradecimento especial ao Eng. Ricardo Assunção que sempre nos ajuda nas
melhorias na via permanente e também nos auxilia enviando dormentes. Agradecemos também
ao nosso maquinista Peterson Nepomuceno que se empenhou na recuperação do auto de linha,
e a nossa equipe de via, principalmente a Jefferson e Nilson Dhein que se empenharam na
montagem da rampa. Maiores informações sobre o Trem das Termas com Roberta, Marines e
Maridiane pelos fones (49) 3553-1121 e (49) 9121-7700.

Linha nº 02 no pátio de Marcelino Ramos após o troca de dormentes.
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Reforma da Rural Willys em Piratuba

Nós da regional Santa Catarina queremos desejar a todos os associados, aficcionados,
amigos um Feliz Natal, com muitas festas e confraternizações, e que a chegada de 2015 traga
muita prosperidade, alegria e que a esperança por dias melhores sejam renovadas.
Núcleo Regional do Vale do Itajaí: Decretação de utilidade pública da ABPF-SC/NuRVI
Iniciamos esta resenha de notícias de novembro com a auspiciosa informação da
decretação de utilidade pública da ABPF-SC/NuRVI no município de Apiúna-SC em cujo
território corre o “Trem Histórico Cultural da EFSC”. Este objetivo já há muito tempo vinha
sendo perseguido pela atual coordenadoria. Renovam–se assim as esperanças de tornar mais
sólidas as parcerias entre as duas entidades, Prefeitura e NuRVI, com promessas de melhorias
tanto para o trem como para o desenvolvimento da comunidade de Subida e do município. A
decretação da utilidade pública foi assinada pelo Sr. Prefeito Nicanor Morro numa data muita
especial, 28 de outubro, no exato dia da fundação do NuRVI, a 19 anos passados (1995). A
coordenação e os associados da ABPF-SC agradecem ao Sr. Prefeito Municipal, autor da
solicitação à câmara de vereadores, bem como ao Sr. Genrado Riemer, secretário de
articulação política, que muito se empenhou na elaboração do projeto. Agradecemos também
ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Jorge Bernardi, e aos demais vereadores pela
compreensão e sábia decisão.
Outro fato auspicioso deste mês , foi a decisão tomada pela coordenadoria do NuRVI,
aprovada que foi pelos seus associados e diretoria da ABPF-SC, dando início à restauração do
carro administrativo 55, também inconvenientemente apelidado de “cowboy”. Este carro, cujo
estado de conservação não é dos melhores, teve sua transferência aprovada para o “Trem da
EFSC” e o NuRVI decidiu investir na sua restauração parcial, enquanto ainda depositado em
Rio Negrinho, onde há mais condições técnicas para troca de seus para-choques e suportes de
engates, duramente afetados pela ação do tempo. Esta restauração parcial também trará mais
segurança durante o transporte do referido carro ao Vale do Itajaí, previsto para os primeiros
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meses do ano de 2015. O administrativo 55 é um venerando carro de 1894, pelo menos é assim
que consta na sua ficha técnica. O coordenador Otávio Georg Jr. também já está vendo a
possibilidade de reiniciar a restauração do administrativo A 7, de 1927, depositado na estação
de Matador; obviamente, a conclusão destas restaurações estarão dependendo dos resultados
financeiros dos próximos meses, porém, a decisão aumenta a esperança de salvação para mais
dois veículos ferroviários. Os administrativos serão muito úteis ao NuRVI em dias de operação
do trem, pois permitirão o pernoite de uma parte da equipe próximo ao trem, evitando assim os
desgastantes deslocamentos rodoviários, além de propiciar também um local adequado para
reuniões e recepção à autoridades .

Antigo armário do acervo da EFSC. Retorno às origens através de doação do professor Antonio
Carlos da Silva, filho do ferroviário Jaime Silva. Foto: Luiz Carlos Henkels.
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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 se situa no Beco Artur
Hering – Nº 50, bairro Bela Aliança de Rio do Sul.

A majestosa varanda do AD55 já com novo para choque reconstruído em Rio Negrinho
por Ricardo Grossl. Foto: Otávio Georg Jr.
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O novo e o antigo para-choque do carro AD55. Foto: Ricardo Grossl.

Na gare do trem, em Subida, informamos que neste mês continuamos os trabalhos de
adequação e finalização da nova oficina com a pintura inicial das janelas e a transferência de
boa parte dos equipamentos que estavam literalmente “empilhados” no agora antigo rancho da
oficina. Destacamos a montagem na nova oficina de um antigo armário de duas portas recebido
em doação há alguns anos do professor Antonio Carlos da Silva, filho do ex ferroviário Jaime
Silva, que trabalhava na manutenção da linha telegráfica e telefônica da EFSC. O Sr. Jaime
havia comprado este armário, quando da desativação do tráfego da EFSC em 1971, momento
em que grande parte do mobiliário fora colocado à venda, pois seria inútil nas outras unidades
da RFFSA. Retorna assim o velho armário, às suas origens, voltando a prestar seus serviços à
EFSC. Agradecemos ao marceneiro da ABPF-SC, Ricardo Grossl pela montagem do mesmo,
bem como ao associado Adalberto Barth pelo transporte. A coordenadoria do NuRVI agradece
também a toda a equipe que neste mês mais uma vez se dedicou às mais diferentes frentes de
trabalho.
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, além de uma antiga caixa d’água metálica pertencente
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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. Momentaneamente fechado para reforma.
- 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 Paraná: Prossegue a limpeza da sede
Neste mês de novembro seguimos na limpeza da sede, seja removendo materiais
inservíveis que estão guardados no vagão FNB, seja limpando as calhas do galpão, que
acumulavam quantidade enorme de sujeira pesada. Com isso, cessaram as infiltrações de água
da chuva em nossa sede, já que as calhas estavam sujas e entupidas. Com a limpeza do FNB
poderemos usá-lo para a guarda de ferramentas, por exemplo.

Banner da ABPF-PR recolocado na entrada da sede da Regional.
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Também iniciamos uma limpeza geral na Hilda, nosso famoso auto de linha movido a
vapor, qua aguarda restauro. Também fizemos nova visita à regional SC, em Rio Negrinho,
visando efetivar a parceria entre as regionais. Ainda aproveitamos para recolocar um grande
banner em nosso pátio externo, em área de grande circulação de pessoas, para mostrar que
estamos ativos! Por fim, tivemos vários rádios consertados pela parceira Tec Tel, vitais para
fazer as manobras com segurança. (por João Luís Vieira Teixeira - ABPF-PR).

Calhas da sede da Regional antes (acima) e depois (abaixo) da limpeza.
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Victor, Rodrigo e Evandro na limpeza do vagão FNB.

Carro bagageiro em recuperação nas oficinas da ABPF-PR.
O ABPF Boletim é um informativo em meio eletrônico destinado somente aos associados da ABPF. As opiniões expressas nos artigos assinados não
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abpfcps@terra.com.br.Visite nosso site: www.abpf.com.br
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