Ano X n° 116 – Outubro de 2012

lembramos que toda colaboração ao Boletim
deve ser encaminhada para o e-mail
paz.lourenco@gmail.com.
Nesta edição de outubro de 2012, o
ABPF Boletim traz a triste notícia do
falecimento do Professor Victor José
Ferreira, fundador do MPF. Informamos
também o apoio da ABPF para a realização
do Trem de Natal de 2012. Por fim,

Destaques deste mês


Noticiário da Nacional



Noticiário das Regionais

Nota de falecimento
Faleceu no dia 25 de outubro do corrente ano, o Professor Victor José Ferreira. Nascido
em 1943, fez carreira na Rede Ferroviária Federal, desde os 12 anos de idade. Inicialmente,
foi aluno aprendiz na escola profissionalizante em Além Paraíba-MG. Na RFFSA teve uma
carreira brilhante ocupando vários postos entre Instrutor de Formação Profissional a Diretor
de Recursos Humanos e Organizacionais.
Após sua aposentadoria ocupou-se em trabalhos de consultoria tendo prestado serviços
a empresas públicas, privadas e do terceiro setor. Adicionalmente, o Professor Victor foi o
fundador do MPF - Movimento de Preservação Ferroviária, que tinha como um de seus
objetivos a preservação da cultura e da memória ferroviária. O Professor Victor foi sepultado
no Cemitério São João Batista em Botafogo no Rio de Janeiro-RJ.
A ABPF expressa suas condolências à família do Professor Victor, destacando seu
importante papel no movimento preservacionista brasileiro.
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Cartaz do Trem de Natal 2012
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Regional Campinas
A VFCJ continua a pleno vapor nos serviços de recuperação e manutenção de seu
material rodante, com dedicação especial às locomotivas. Os trabalhos continuam na
recuperação dos três conjuntos de paralelos da locomotiva 338. Dois conjuntos já foram
confeccionados e estamos trabalhando no último deles. Enquanto isso, um outro
colaborador trabalha na montagem do trole de guia e outra equipe concluiu a adaptação de
novos truques com rolamentos no tênder. Realizamos também inspeção e revisão do
estrado do tênder, e adaptação do freio manual na traseira do tênder (como feito na
locomotiva 401), trabalho este efetuado pelo Edson Laurindo. A reconstrução da parte
elétrica da locomotiva foi empreendida pelo Rodrigo Cunha. A locomotiva 401 foi
recolhida para manutenção e lavagem de caldeira, bem como outros ajustes, ficando por 10
dias nas oficinas. Também reparamos o madeiramento da cabine.

Carro Budd CA-560 após lavagem realizada pelo associado Rodrigo Cunha.
Foto: Rodrigo Cunha.

Na locomotiva diesel GE 3136 da antiga Mogiana, conforme informado
anteriormente, recolocamos os seis bicos injetores que foram revisados e calibrados por
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Carro Budd CA-550 após lavagem realizada pelo associado Rodrigo Cunha.
Foto: Rodrigo Cunha.

Auto de linha AL-3 antes da restauração.
Foto: Hélio Gazetta Filho.
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Auto de linha AL-3 preparado para pintura (acima) e após pintura (abaixo).
Fotos: Hélio Gazetta Filho.
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uma empresa especializada em locomotivas a diesel. Uma outra peça do comando de
válvulas que estava avariada foi substituída. Com isso conseguimos que todos os cilindros
do motor diesel funcionassem. Assim, foi possível colocar a locomotiva no ponto e fazer a
regulagem das válvulas. Terminada esta etapa partimos para o governador e vimos que o
mesmo também estava com defeito e foi prontamente substituído. Resta agora fazer o
ajuste do governador e cremalheiras, que também será feito por empresa especializada.

Tênder da locomotiva 338 suspenso nos macacos elétricos.
Foto: Hélio Gazetta Filho.

A reconstrução dos areeiros da 3136 está em andamento, estando as duas caixas
dianteiras concluídas. Estamos fabricando os injetores e as tubulações de areia e ar
comprimido totalmente novos. As entradas das caixas de areia e as portas de ambos os
lados da dianteira, também estão prontas assim como eram originalmente. Este trabalho
está sendo feito com pessoal de empresa especializada. Agradecemos a Daiane e o Sr.
Denis Esteves de Ribeirão Preto-SP, por terem fotografado os areeiros da 3135, que se
encontra encostada no pátio de Ribeirão Preto, e com isso conseguimos copiar exatamente
como era, uma vez que a nossa 3136 não veio com nenhum areeiro, pois estes haviam sido
retirados pela Fepasa devido à conversão da locomotiva para etanol.
Na marcenaria e oficinas de carros, continuamos trabalhando no belo carro
restaurante da Mogiana CR-10 (antigo R-1), no qual concluímos a decapagem do verniz
antigo, e prontamente aplicamos novo verniz. O teto interno em branco também foi
concluído. Por fim, resta a substituição de parte do assoalho, serviço este que já estamos
fazendo.
Os carros da EFS de aço inox CA-550 e 560 passaram por limpeza externa com um
produto adquirido para esta finalidade (trata-se da terceira lavagem destes carros desde que
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Acima: Reconstrução dos areeiros da locomotiva 3136.
Abaixo: Vista do areeiro pelo lado de dentro da locomotiva.
Fotos: Hélio Gazetta Filho.
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Acima: Interior do carro CMEF R-1.
Abaixo: Parafusos de fixação já preparados para instalação nos dormentes de concreto.
Fotos: Hélio Gazetta Filho.
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chegaram na ABPF). Mesmo do alto de seus 61 anos, os carros brilham como novos após
a lavagem. Os serviços foram feitos pelo Rodrigo Cunha.
O auto de linha AL-3 teve toda a sua estrutura e assoalho de madeira totalmente
reconstruídos pela equipe da marcenaria, pois as partes que não estavam podres estavam
rachadas. Aplicamos também uma nova pintura amarela no auto, que recebeu novos
amortecedores. Faltam alguns ajustes para ele voltar ao tráfego no mês de novembro. Por
sua vez, o auto de linha AL-4 foi recolhido às oficinas para instalação de um novo eixo
traseiro e receber nova pintura.
No ultimo dia 30 logo pela manhã, Hélio Gazetta Filho foi até a estação de
Anhumas para instalar as baterias novas na locomotiva Brookville 17, a primeira
locomotiva diesel mecânica da ABPF, que estava parada desde maio. Foi dada a partida e
a pequenina agora está em funcionamento e disponível para manobras pequenas no próprio
pátio. As outras duas pequenas manobreiras diesel estão em funcionamento em Carlos
Gomes.

Locomotiva GE 3136 manobrando o carro R-1 nas oficinas de Carlos Gomes.
Foto: Daiane Kowaleski.

Na seção de via permanente, continuamos com a troca dos dormentes de madeira
por dormentes de concreto bi-bloco, doados pela VALE-FCA. Um colaborador trabalha
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exclusivamente na recuperação das fixações usadas que adquirimos da FCA. Toda semana
são realizadas quatro viagens com nossos dois caminhões, perfazendo um total de 220
dormentes transportados por semana.
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 e 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 acessoria dos serviços de informática, e o agradecimento
especial para o Jorge Cialowisk (Argentino) 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. Andre Louwart que é engenheiro agrônomo e muito tem
colaborado conosco na capina química da via permanente, e 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)
Núcleo de Rio Claro
Durante o mês de outubro, o Núcleo de Rio Claro passou por modificações em sua
diretoria, além de ter reorganizado seu acervo, prestado homenagens aos Maquinistas
Ferroviários e ao Diretor Administrativo do Núcleo.
Inicialmente, foi necessário corrigir um novo problema elétrico que apareceu em
finais de setembro. Para quem não se lembra, no começo desse ano já tivemos outro
problema do mesmo tipo, só que dessa vez a situação foi mais complicada, pois além de
deixar a sede sem luz, acabou afetando também a ligação elétrica das cancelas da ALL na
passagem de nível em frente, impedindo a realização de manobras nas oficinas. Em um
novo trabalho feito em conjunto entre a concessionária ferroviária e o Núcleo, os
eletricistas da ferrovia conseguiram localizar o problema na fiação geral que distribui
energia para a ABPF, para as cancelas e para um estabelecimento próximo, e solucioná-lo
a contento para todos, pelos menos provisoriamente. Durante a manutenção, foi descoberto
que a fiação elétrica, instalada no começo da década passada, está totalmente
comprometida, sendo que será necessária sua troca em futuro próximo, trabalho que está
entrando para a lista de prioridades da associação em 2013.
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Ao mesmo tempo, em trabalho conjunto realizado por todos os associados, foi
organizado o acervo do Núcleo, para permitir um melhor aproveitamento do espaço, e para
iniciarmos uma lista de prioridades referentes ao material que será restaurado. Os trabalhos
levaram cinco dias, mas com interrupções devido aos compromissos pessoais dos
associados. O resultado final foi um escritório mais livre para movimentação e reuniões, e
uma sala de almoxarifados mais organizada e limpa.

Os eletricistas da ALL procurando sanar defeito elétrico que deixou o Núcleo
e parte das instalações da ferrovia sem luz.
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Com a saída de Leocádio Marçal do cargo de Diretor de Promoções, foi realizada
uma eleição para escolher quem ocuparia o cargo, coincidindo com as eleições para
prefeito e vereador. Renan Patrick Barbetta, um de nossos mais jovens associados, foi o
único que se inscreveu, e sem adversários para concorrer com ele, e diante da aprovação
de todos os associados, em presença ou via e-mail, foi empossado imediatamente pela
diretoria do Núcleo em seu novo cargo. Dessa forma, a diretoria fica assim: Eder
Schnetzler – Diretor Administrativo; Roberto dos Reis – Diretor Financeiro; Renan
Barbetta – Diretor de Promoções/Marketing; Jônatas de Camargo – Secretário Geral.

Foto noturna da cabine sede da ABPF Rio Claro, com a faixa de homenagem
aos maquinistas ferroviários já instalada.

Para comemorar o Dia do Maquinista Ferroviário em 20 de outubro em sua primeira
edição, o Núcleo organizou uma pequena exposição de peças, banners e ferreomodelismo,
além de uma faixa de homenagem instalada na frente do prédio. A comemoração também
teve um caráter especial para os associados, que com isso fizeram uma surpresa para seu
Diretor Administrativo, Eder Schnetzler, por ser um maquinista e representar a categoria, e
por sua luta na preservação ferroviária, sendo então lhe conferido um diploma de
agradecimentos, uma placa em homenagem e uma camiseta da ABPF Nacional.
Após uma interrupção de dois meses, estamos retomando os trabalhos de restauro e
manutenção no carro salão bar, sendo que as novidades a esse respeito serão divulgadas no
próximo boletim.
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Diretor Administrativo Eder Schnetzler recebendo o certificado de agradecimento
por parte dos associados pelo trabalho realizado em prol da preservação ferroviária.

O Núcleo de Rio Claro funciona às quintas feiras, das 20 às 22 horas, e aos
domingos, das 9 às 13 horas. Fica na Avenida 8, s/n, entre ruas 1 e 1B, Centro, Rio ClaroSP, na antiga cabine de chaves. Nosso blog é o http://abpfrc.blogspot.com onde todos
podem acompanhar nossos trabalhos e novidades. (Fotos: Roberto dos Reis e Jônatas de
Camargo – ABPF-RC)
Núcleo Regional do Vale do Itajaí - NuRVI
Neste mês outubro, sem nenhuma atividade especial, os associados do NuRVI se
ocuparam basicamente da manutenção rotineira da composição histórico cultural, da
organização da nossa pequena oficina, da limpeza e organização do pátio da garagem bem
como da via permanente, com destaque aos 1,7 km de via a partir do km 0 até o portão da
UHE Salto Pilão, trecho que recebeu capina química. Agradecemos ao associado Otávio
Georg Junior que além de doar o herbicida, também providenciou sua aplicação, auxiliado
pelo associado Johnny Sandro Henschel. Otávio Georg Junior também doou ao NuRVI
uma antiga bancada, que será de grande utilidade ao NuRVI para os trabalhos na oficina.
Novamente agradecemos a todos os sócios que mais uma vez se esforçaram da maneira
como puderam nas mais diferentes frentes de trabalho.
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
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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-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 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.
Em Ibirama, 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 podem ser obtidos 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 BR470, 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, o Museu Municipal Ferroviário Silvestre Ernesto da Silva, situado na
antiga estação ferroviária, no centro da cidade continua aberto ao público,
momentaneamente em horário diferenciado. Em função da adoção do horário brasileiro de
verão, visando economia de energia elétrica, de 2ª a 6ª feira, o atendimento será de 7h até
13h, sem fechar para o almoço até o dia 31 de dezembro. Aos sábados o horário
permanece de 8h até 12h. O museu tem exposição fotográfica relativa á atuação da EFSC
em Indaial e arredores, 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 & Koppel– rodagem 0-6-0T fabricada em 1908, e que
a partir de 1935 passou a ser a nº 1 da EFSC. 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 – ABPFNuRVI)
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Regional Sul de Minas
A Regional Sul de Minas informa que no mês de outubro foi iniciada a reforma da
locomotiva 327, que em breve deve substituir a locomotiva 332 em Passa Quatro-MG.
Continuam em Cruzeiro-SP os trabalhos de restauração da locomotiva 522, com a
confecção de um novo superaquecedor e nova cabine. Além disso, estamos estudando
como adaptar um compressor de ar para instalação em uma das locomotivas Brookville
adquiridas no leilão da CBA, para que a locomotiva possa trafegar na linha com carros e
vagões e não ficar confinada somente a manobras. (por Bruno Sanches – ABPF-Sul de
Minas)
Regional Paraná
A Regional informa que recebemos essa semana o apoio da RHAI Indústria e
Comércio de Massas Plásticas Ltda, que está no mercado há mais de 30 anos no ramo de
complementos automotivos e imobiliários. Com produtos inovadores, a RHAI é uma das
marcas mais respeitadas do mercado, sendo plenamente reconhecida por clientes,
fornecedores e colaboradores. Com sua fábrica instalada em Campina Grande do Sul-PR,
região metropolitana de Curitiba, produz cerca de 500 ítens, que abastecem o mercado
brasileiro.
Além de trabalhar com matérias primas da mais alta qualidade, oferece: primer
sintético, primer universal, catalizadores, vernizes, esmaltes sintéticos automotivos,
massas para diversos fins, laca, duco e colas, além da linha de tintas imobiliárias.
Nessa parceria, o Sr. Alan Rohula da RHAI nos atendeu prontamente com o
material necessário para finalizarmos o tratamento do Vagão Maquete. Nós da ABPF-PR,
só temos que agradecer a atenção, como fomos recebidos pela RHAI e sua equipe. Aqui
registramos nosso muito obrigado e o nosso trabalho que já começou.

Preparativos para iniciar a aplicação da massa plástica RHAI.
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Recebemos 30 unidades da massa plástica RHAI.

A equipe se dedicou no trabalho de aplicação.

Primeira aplicação finalizada.

Aplicação e, ao mesmo tempo, endireitamento da chaparia.
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Lixamento executado pelo Pintor Gedilson.

Mais trabalhos foram executados pelas equipes de metalurgia e marcenaria. No
setor de metalurgia foram confeccionados os pega-mão para serem instalados nos carros P14 e S-53, confecção da trava das caixas de rolamento do truque (Carro S-53, a trava
original do carro estava comprometida pela ferrugem), adaptação da trava dos bancos no
assoalho do carro e revisão no engate do carro S-53. Trabalho executado com exatidão,
preservando os detalhes originais dos carros e sempre levando em conta a segurança em
primeiro lugar.

Comparação entre a barra afetada pela corrosão e a barra (no alto da foto)
confeccionada pela equipe de metalurgia.

Pega-mão confeccionados (o original é o em amarelo).
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Engate revisado e pronto para ser instalado no carro S-53.

Já no setor de marcenária foi concluído o lixamento do piso do carro P-14 e tampado os
furos dos antigos bancos instalados no mesmo.

Piso lixado e tratado com selador e cera líquida.

Na ABPF-PR desembarcou mais uma parceira, a Cal Hidra. Fundada em 27 de
dezembro de 1972, a Cal Hidra Ltda. é, atualmente, modelo em comportamento
mercadológico e preferência dos clientes. Líder de mercado no setor, a Hidra vem
investindo constantemente seus conhecimentos e tecnologias em pesquisas sobre o uso da
cal e seus derivados. Disponibilizar produtos de alta performance, permitindo economia,
rapidez e praticidade na execução de obras. Esta é a principal missão da Cal Hidra, ou seja,
a total satisfação de nossos clientes

Cal Hidra doada para as atividades da ABPF-PR.
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Trabalhos realizados pela ABPF-PR em sua sede utilizando Cal Hidra.

Calfino Hidra doado para os trabalhos da ABPF-PR.

"Os ideais da empresa sempre foram os mesmos, crescer e promover o crescimento
da cidade e região. Ao longo destes 37 anos de trabalho duro, aprendemos a valorizar a
amizade e o bom relacionamento com os nossos parceiros, aqueles que utilizam os nossos
produtos e valorizam a qualidade que a nossa marca carrega. E assim como em uma boa
obra, a amizade só se fundamenta se for baseada em pilares fortes. Com o objetivo de
fortalecer esses pilares, vamos participar e apoiar uma nova amiga, a ABPF-Regional
Paraná nessa nova empreitada." Marcello Mazzarotto - Cal Hidra. (extraído de http://abpfpr.blogspot.com/).

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
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