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  Boletim 

 

  Esta edição do ABPF Boletim 

traz fotos do belo carro Mogiana CA-8 cuja 

restauração foi concluída recentemente na 

Regional Campinas. Toda colaboração ao 

Boletim é bem vinda e deve ser 

encaminhada para o e-mail 

paz.lourenco@gmail.com.  

 

Destaques deste mês 

 Noticiário da Nacional 

 Noticiário das Regionais 

 

  

 

 

 

Reunião na RFFSA define inventário de bens histórico de posse da ABPF 

 No dia dois de dezembro o Diretor de Patrimônio Histórico da ABPF, José Luiz Valle 

Fróes, foi convocado pela Administração Geral da RFFSA para uma reunião com todos os 

representantes Regionais da Rede, mais o Coordenador do Patrimônio Histórico do IPHAN 

para uma reunião para avaliação dos bens que estão conveniados com a ABPF com vistas à 

futura destinação ao IPHAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estavam presentes na reunião todos os representantes regionais da RFFSA  

mais o representante do IPHAN (Brasília).  
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Regional Campinas  

 A ABPF-Campinas recebeu neste mês de novembro a visita de um representante da 

Transnordestina Logística S.A., Dr. Telmo Jose Ângelo, Gerente de Manutenção da 

Transnordestina, que aproveitou a vinda para a feira Negócios nos Trilhos em São Paulo-SP e 

deslocou-se até Campinas para conhecer o trabalho da ABPF, bem como seu acervo de carros 

e locomotivas. Ele ficou surpreso ao ver que muita coisa foi salva e prometeu nos ajudar no 

que for possível. O eng. Telmo veio acompanhado pelo associado Gerson Nogueira Ramos, 

de Várzea Paulista-SP. 

 Neste mês de novembro concluímos a reconstrução do carro da Mogiana CA-8. No 

ultimo dia do mês fizemos um teste de linha de Carlos Gomes a Jaguariúna, para testar o 

comportamento dos truques, uma vez que foram adaptados. O teste foi um sucesso, bem como 

a parte de geração elétrica. Agora restam pequenos detalhes de pintura e ajustes, colocação 

das placas das poltronas, extintor, etc..  No dia 11 de dezembro o carro foi entregue ao tráfego 

na VFCJ. O trabalho durou um ano e três meses e o custo passou de cem mil reais, entre mão 

de obra e materiais, bem como torneamento de rodeiros e outros serviços. Este é o primeiro 

carro de passageiros que praticamente foi reconstruído totalmente baseando-se em fotos e 

pequenos pedaços de amostras. Todo nosso esforço valeu a pena pois o carro ficou um 

espetáculo, em especial o seu interior todo em madeira natural envernizada. 

 O carro CA-45, de aço carbono da VFRGS, passou por revisão de janelas. Este carro 

apresentava periodicamente problemas de queda de janelas por falha dos trincos. Por fim 

substituímos todos os trincos pelo modelo do carro Mogiana, que é um tipo mais seguro e não 

deixa a janela cair. 

 Paralelamente às atividades de rotina, estamos recuperando o interior do carro inóx 

administração, antigo AI 4361 na Fepasa e nosso atual CL-557. Realizamos a dedetização 

interna para matar os cupins em alguns pontos da forração, a recuperação do ar condicionado, 

limpeza geral e lavagem de carpetes e cortinas, e reparos elétricos e de interruptores. Todo 

este trabalho esta sendo administrado pelo Sr. João Sigrist e Cristiano Belarmino e as 

despesas estão sendo rateadas entre o Sr. João, Cristiano, Sr. Isaldo Belarmino, Rodrigo 

Cunha, Hélio Gazetta Filho e Antonio Edson Laurindo. Agradecemos a iniciativa e 

colaboração destes associados e especialmente a do Sr. João Sigrist que está lidando com os 

fornecedores e fazendo os pagamentos. Esperamos que após a conclusão deste carro, 

possamos nos dedicar ao outro carro série 800 inóx, que é um dormitório. 

 Nas oficinas de locomotivas, foi recolhida para revisão geral a locomotiva 338, RMV 

de 3 cilindros. Ela terá substituídos o condutor de vapor, serpentinas do super aquecedor, 

parte da caixa de fumaça, parte do espelho do lado da caixa de fumaça. Adicionalmente 

trocaremos os bronzes das braçagens e adaptaremos a bomba de óleo, dentre outras coisas. 

Estimamos que ela fique nas oficinas por uns seis meses, saindo já com nova pintura. As 

demais locomotivas continuam se alternando no tráfego. O associado Antonio Edson está 

fazendo a instalação do ar comprimido na 215, e o Sr. João Sigrist trabalha na recuperação 

dos compressores de ar,  junto com o nosso pessoal das oficinas.  
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Acima: Vista da ponte sobre o Rio Atibaia após troca de dormentes e outros reparos.  

Abaixo: Carro Mogiana CA-8 na estação de Jaguariúna. 

Fotos: Vanderlei Zago. 
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 Os jardins da estação Carlos Gomes continuam sendo recuperados e melhorados, 

graças ao associado Marcelo Bianchini, que esta pintando todas as cercas do jardim. 

 As obras de extensão da linha até a Praça Arautos da Paz em Campinas, onde a 

empresa MARUCA, vencedora da licitação, já montou seu canteiro de obras e deu início aos 

serviços, prossegue no transporte de dormentes de concreto para a execução da via 

permanente. Já foram recolhidos em torno de 400 dormentes de concreto e distribuídos ao 

longo do futuro trecho. A obra é gerenciada pela Prefeitura de Campinas com recursos da 

Caixa Econômica Federal. 

 

 

 

 

 
 

Peça da locomotiva a vapor 338 que está recebendo uma Revisão Geral nas Oficinas de Carlos 

Gomes. Foto: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Vista do carro Mogiana CA-8 no viaduto de acesso a Jaguariúna. Foto: Vanderlei Zago. 

Abaixo: Carro CA-8 na estação de Jaguariúna. Foto: Hélio Gazetta Filho. 
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Vista da cabeceira do carro CA-8 na estação de Jaguariúna. Foto: Hélio Gazetta Filho. 
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Interior do carro Mogiana CA-8. Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Interior do carro mogiana CA-8. Foto: Hélio Gazetta Filho. 

 

 Agradecemos a dedicada participação dos associados: Antonio Edson Laurindo dos 

Santos, Jean Claud Ducombs, Cristiano Belarmino e seu pai Sr. Isaldo Belarmino, que nos 

ajuda em usinagem de peças, Sr. João Sigrist e a empresa GEATEC – Locação de Geradores 

Ltda., que nos ajuda na manutenção das locomotivas diesel e na geração de luz dos carros de 

passageiros, Mauricio Alves (Bim Bim), Norberto e Rodrigo Tomassoni, Rafael Amalfi, 

Vanderlei Costa, Cristiano Bueno, Jurair Alves da Silva, Gerson Nogueira Ramos, Francisco 

Carlos Bianchi, na fundição de peças, a empresa Acrílicos Marcon, através de sua proprietária 

Sra. Sueli Marcon, que neste mês fez as novas placas do carro CA-8, e a empresa GT Locação 

de Munck Ltda., que colabora no carregamento e transporte de material, ao Marcelo Bianchini 

Orso, ao Sr. André Aranha, nosso elo de contato com a Prefeitura Municipal de Campinas, e 

outros que participam e ajudam na ferrovia. Mais informações pelo e-mail 

abpfcps@terra.com.br (por Hélio Gazetta Filho – ABPF) 

  

mailto:abpfcps@terra.com.br
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Núcleo Regional do Vale do Itajaí - NuRVI 
 

 O NuRVI informa que o mês de novembro passou dentro de absoluta normalidade, 

tendo nossa composição histórico cultural se apresentado ao público no dia 14 de novembro, 

quando totalizamos nove viagens, sempre com a capacidade total da composição de 108 

passageiros. O evento de novembro, com clima bom durante todo o dia, destacou-se como um 

dos mais organizados desde o início das operações em março de 2010. O NuRVI agradece a 

todos os voluntários que se empenharam neste dia, garantindo o sucesso das atividades. O 

próximo passeio ferroviário está marcado para o dia 12 de dezembro, sendo que o trem,  neste 

dia, trará o Papai Noel até a Vila Franzói, local do almoço, café  e venda de artesanato, onde o 

"bom velhinho" passará todo o dia. Respectivamente à composição, neste mês os associados 

do NuRVI dedicaram-se tão somente à manutenção da composição, limpeza e abastecimento 

e à reordenação do material rodante localizado na estação de Matador, tendo em vista a 

retomada da restauração do carro P02 para breve. 

 

Aspecto da rampa de embarque para o trem historico cultural do projeto ABPF/Tremtur na 

localidade de Subida. Reparem no solitário sino a direita da rampa, aguardando por uma merecida 

estação, no momento substituída pela modesta barraca de lona à esquerda da foto. 

Foto:  Luiz Carlos Henkels 



ABPF Boletim 

Ano VIII n° 93 – Novembro de 2010 

 

- 10 - 

 Em Rio do Sul na estação de Matador, o acervo do NuRVI, composto por material 

rodante em restauração e por restaurar, bem como o museu estático alocado na estação, pode 

ser visitado de 2ª a 6ª feira em horário comercial. Informações sobre o acervo, agendamento 

para visitas aos finais de semana, bem como reservas para os passeios histórico-culturais, 

podem ser feitos com a secretária Janaína Schultz pelo telefone (47) 3521 - 9972  ou pelo e-

mail  ferrovia.efsc@gmail.com . A estação de Matador se localiza no Beco Artur Hering, Nº 

50 - bairro Bela Aliança de Rio do Sul. O bairro tem acesso pela Estrada da Madeira a partir 

de Lontras e de Rio do Sul. 

 Em Apiúna, na localidade de Subida, o trecho revitalizado de 3,2 km da EFSC pode ser 

visitado a qualquer hora do dia pois é de domínio público até o portão de acesso da Usina 

Salto Pilão, a partir de onde não é permitido prosseguir. A composição histórico cultural do 

NuRVI, do projeto ABPF/ Tremtur fica depositada na segurança da gare dentro do pátio da 

Usina, e somente poderá ser visitada com acompanhante do projeto autorizado pela portaria. 

Informações também poderão ser obtidas através do blog www.tremapiuna.blogspot.com. E 

informações histórico-culturais e de tráfego da composição podem ser obtidas pelo telefone 

(47 ) 3333-1762  com Luiz Carlos do NuRVI. 

 Em Indaial, o Museu Municipal Ferroviário Silvestre Ernesto da Silva, que tem apoio 

cultural do NuRVI, continua aberto ao público em horário comercial, inclusive aos sábados 

até as 12h. Excepcionalmente no segundo sábado do mes o atendimento se estende até as 17h. 

Informações e agendamentos poderão ser obtidos pelo telefone (47) 3394-0708 com a 

coordenadora Rita Rosângela Pieritz. 

 Em Ibirama, a Fundação Cultural, situada no predio do antigo Hospital Hansahoehe, 

através do Museu Eduardo de Lima e Silva Hoerhan, mantém aberta ao público a Sala 

Hermann Baumann, com rico acervo fotográfico mostrando a atuação da EFSC na região de 

Ibirama e Apiúna. Esta exposição foi organizada pelo escritor e pesquisador Rubens 

Habitzreuter, com patrocínio do Consórcio Empresarial Salto Pilão (CESAP) e apoio cultural 

do NuRVI. Durante a semana o museu atende em horário comercial. Para agendamentos para 

finais de semana é preciso contactar o telefone (47) 3357-4442 e falar com a coordenadora do 

museu, Wilde Bauner. Ressaltamos que Ibirama dista apenas 10 km da localidade de Subida, 

onde se encontra o trecho revitalizado da EFSC, do projeto ABPF/Tremtur. (por Luiz Carlos 

Henkels – ABPF-NuRVI) 

 

Regional Sul de Minas 
 

 Em Passa Quatro-MG prosseguem as operações do trem de passageiros. Em São 

Lourenço-MG estamos quase concluindo a nova marcenaria, onde as principais máquinas já 

foram instaladas. A reforma do telhado da estação já foi concluída e assim que terminarmos a 

marcenaria iremos retomar as reformas dos carros de passageiro. Na via permanente 

permanecem os trabalhos diários de manutenção e trocas de dormentes, instalando os 

dormentes de concreto doados pela MRS. 

 Em Cruzeiro-SP estamos trabalhando na locomotiva 415 a pleno vapor, fazendo vários 

ajustes finos na mecânica e testes praticamente todos os dias, andando cerca de 6 km com a 

locomotiva no pátio. Estamos tendo um pouco de trabalho para conseguir acertar a tonalidade 

do verde EFS, uma vez que a 415 será pintada nas cores originais, assim como a 1424. 
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 Nas horas vagas estamos trabalhando em conjunto com o pessoal de São João Del Rei 

na reparação dos compressores de ar simples, pois temos vários problemas de desgastes de 

peças e dificuldade na confecção de novas, sendo esta mais uma tentativa de solucionar este 

problema. Além dos compressores estamos fazendo a adaptação do novo motor Scania 

adquirido usado para a nossa GE 15 toneladas, que acreditamos ser exemplar único no Brasil 

e no mundo possivelmente, pois nem a GE em Erie tem documentos e materiais relacionados 

a este modelo de locomotiva. Ao término da 415 já temos duas novas candidatas às reformas, 

além da GE, serão as locomotivas 221 da EFL e a 522 da RMV. (por Felipe Sanches – 

ABPF–Sul de Minas) 

 

Regional São Paulo 

 

 A ABPF-SP aderiu ao Projeto – TREM É TURISMO. A realização de uma parceria 

entre a ABOTTC (Associação Brasileira de Operadoras de Trens Turísticos Culturais) e o 

SEBRAE visa disseminar dentro dos roteiros turísticos nacionais os trens desta categoria em 

atividade no Brasil. A adesão se deu por 24 trens, entre estes os trens operados pela ABPF-SP, 

ou seja, o Trem do Imigrante – localizado no bairro da Moóca na capital do Estado de São 

Paulo e o Trem dos Ingleses – localizado na Vila de Paranapiacaba, distrito de Santo André-

SP. 

 

 
 

Vista do Trem dos Imigrantes da ABPF-SP. Foto: Acervo ABPF-SP. 
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 Nos dias 26 e 27 da agosto foi realizada a capacitação dos agentes locais na cidade do 

Rio de Janeiro-RJ para as atividades em prol ao projeto, foram encaminhados para tal os 

sócios/voluntários André Galdino e Karin Taliuli, estes responsáveis pelas ações desta 

Regional. A capacitação realizada tornou os agentes locais os elementos de ligação entre o 

projeto, o operador do trem turístico e os empreendimentos do entorno. Destes dependerá o 

bom andamento das atividades desenvolvidas, cronograma e aplicação das ações concebidas. 

Além da capacitação teórica, houve uma visita técnica à Estrada de Ferro Corcovado, criando 

integração entre os agentes locais e visualização da prática das necessidades dos trabalhos a 

serem realizados. 

 Em andamento as atividades do projeto, na data de 20/10 foi realizada a primeira 

oficina de Direcionamento Estratégico, esta ocorreu no Clube Lyra Serrano na Histórica Vila 

Ferroviária de Paranapiacaba. A Oficina contou com 20 participantes entre agentes locais, 

SEBRAE e Prefeitura de Santo André e empreendedores do entorno das atividades do Trem 

Turístico Cultural. 

 A partir desta primeira oficina serão traçados os próximos passos para que possam ser 

alcançados os desejos do projeto e que dentro do prazo possamos realizar todas as atividades 

que forem sugeridas e solicitadas. O relatório já foi recebido e em breve todos os participantes 

receberão seus certificados e a cópia do relatório para conhecimento. A ABPF-SP e seus 

agentes locais agradecem a participação de todos.  

 A regional avisa que em dezembro por conta da baixa demanda de visitação, o Trem 

dos Imigrante operará apenas nos domingos, dias 5, 12 e 19 de dezembro. Mais informações 

pelo e-mail: contatoabpfsp@bol.com.br, telefone: (11) 2695-1151, ou ainda na página 

www.abpfsp.com.br.  

 

 

Regional Paraná 

 

 A ABPF-PR informa o resultado da promoção "Quem ajuda a preservar, só tem a 

ganhar!". O vencedor, que vai ganhar um par de passagens para a Litorina de Luxo Curitiba / 

Morretes com almoço incluso, city tour em Morretes/Antonina e retorno de van via estrada da 

Graciosa, com parada no mirante São João da Graciosa; foi o Sr. José Antonio Guerra e o 

ganhador de um ferrorama realista em escala HO foi o Sr. Rafael Kalinowski. Maiores 

informações em http://abpf-pr.blogspot.com/ . 
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