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 Nesta edição de abril de 2012, o 

ABPF Boletim publica uma reportagem 

sobre as comemorações do Dia do 

Ferroviário promovidas pelo Núcleo de Rio 

Claro-SP. Adicionalmente trazemos as 

notícias das Regionais da ABPF.  

 O Diário Oficial da União de 

09/05/2012 publicou a Lei Nº 12.621, de 

08 de maio de 2012, que estabelece 20 de 

outubro como o Dia do Maquinista 

Ferroviário.  

 

 

 Toda colaboração ao Boletim deve 

ser encaminhada para o e-mail 

paz.lourenco@gmail.com. 

 

Destaques deste mês 

 Comemoração do Dia do Ferroviário 

 Noticiário das Regionais 

 

 
 
 
ABPF-Rio Claro comemora o Dia do Ferroviário 

Para comemorar essa data extremamente importante surgiu a idéia de fazer um evento 

simbólico apenas na sede da ABPF-RC, mas após contato entre nosso Diretor Administrativo 

Eder Schnetzler, o associado Fábio Rábago, o Sr. Luiz Fernando Bicudo, Presidente do 

Grêmio  Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista e Sr. Varela Presidente da UFA 

(União dos Ferroviários Aposentados), logo o evento ganhou nova dimensão.  Em reunião na 

sede do Grêmio Recreativo conseguimos uma parceira para fazer uma grande homenagem aos 

ferroviários de Rio Claro. Contamos também com a parceria com a ALL (América Latina 

Logística ), que sempre prestigia os eventos ferroviários de nossa cidade, confiando em nosso 

trabalho. Para a realização desse comemoração a ALL  nos cedeu uma locomotiva G12 para 

tracionar o carro PI-3102 (ex- E.F.Araraquara, Budd-Mafersa, transformado em carro salão-

bar pela Fepasa), que foi cedido à ABPF de Rio Claro. Salientamos também o importante 

apoio que tivemos  da Secretaria de Turismo, através do secretário René Neubauer, que nos 

disponibilizou o local e toda estrutura necessária para a realização do evento. Dessa forma, 

conseguimos realizar na estação de Rio Claro um evento condizente com a data comemorada 

em 30 de abril: Dia do Ferroviário. 

 

Evento contou com a chegada do trem na estação 

A comemoração foi aberta com a chegada do trem na estação de Rio Claro, trazendo o 

Padre Antônio Bogás para a celebração da Missa do Ferroviário. O associado José Carlos de 

Camargo, trajado como chefe de trem da Cia. Paulista de Estradas de Ferro, juntamente com o  
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maquinista da ALL, Rogério Guerra, que gentilmente se prontificou a conduzir o trem, 

apitaram nos momentos mais importantes da missa seguindo a tradição. 
 

 

A locomotiva G-12, da ALL chegou à estação tracionando o carro PI-3102, da ABPF-Rio Claro. 

 
O padre Antônio Bogás desembarca do trem para a missa na estação. 



ABPF Boletim 

Ano X n° 110 – Abril de 2012 

 

- 3 - 

 
Foi grande a participação dos ferroviários na Missa. 

 
Após a Missa foram distribuídos botões de rosas. 
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O ofertório da missa trouxe ao altar improvisado na plataforma peças simbolizando 

a ferrovia. Ao final da missa botões de rosas foram ofertados às esposas e viúvas de 

ferroviários e às antigas ferroviárias presentes. 

 

 

Apresentação da banda e café da manhã dos ferroviários. 

 

Logo após a missa tivemos a apresentação da banda União dos Artistas 

Ferroviários, que nos presenteou com músicas clássicas enquanto era servido um farto café 

da manhã aos ferroviários e familiares presentes. 

Pré-apresentação do Museu Ferroviário 

Em duas salas foram expostos os materiais que já compõem um rico acervo, já 

destinado ao futuro Museu Ferroviário  de Rio Claro, como placas diversas, documentos e 

ferramentas da época. Nossos associados Antonio Cruz da Silva,  Roberto Borotti, Arthur 

Borotti, Antonio Carlos de Mello e Luis Ferri colocaram em exposição suas maquetes e 

seus modelos de locomotivas e carros, que fizeram  um grande sucesso entre as crianças.  
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Duas salas da estação abrigaram a exposição de peças ferroviárias 

Certamente o mais emocionante é conversar com os visitantes, vendo suas lágrimas 

nos olhos ao se lembrarem dos áureos tempos da Companhia Paulista, dos trens de 

passageiros e das locomotivas a vapor. Muitos não conheciam o trabalho  da ABPF em 

conjunto com a Prefeitura Municipal  para a criação em Rio Claro do futuro Museu 

Ferroviário e se interessaram em conhecer melhor nosso trabalho, ficando encantados com 

o projeto que está sendo desenvolvido juntamente com o Secretário de Turismo, Sr. René 

Neubauer.  

Estiveram presentes ao evento diversas autoridades locais, como o Prefeito 

Municipal, Sr. Dú Altimari e esposa (ex-ferroviária), a vereadora Maria do Carmo 

Guilherme e o vereador Sergio Desiderá.  Esteve presente também Geraldo Godoy, 

Assessor de Relações Públicas da ABPF Nacional, aliás um dos responsáveis pela criação 

do Núcleo Rio Claro. 

A divulgação feita levou um excelente público à estação.  Verificando-se o livro de 

visitas, pudemos perceber que boa parte dos que assinaram vieram de outras cidades, 

mostrando que o evento atraiu a atenção da região e atingiu a marca de 400 visitantes. 

Participaram da organização do evento Eder Schnetzler (Diretor Administrativo), 

Roberto Reis (Diretor Financeiro), Leocádio Marçal (Diretor de Marketing), Jônatas de 

Camargo (Secretário Geral) e os associados da ABPF-RC: José Carlos de Camargo, 

Antonio Cruz da Silva, Arnaldo Stocco, Fábio Rábago, Renan Barbetta, Marco Muniz, 

Luis Ferri, Roberto Borotti, Arthur Borotti, Antonio Carlos de Mello,  além de Adriano 

Bordezzan (associado da ABPF-SP). 
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 Seguem nossos agradecimentos a todos estes, ao Grêmio, UFA, a rádio Cultura 

AM, a ALL, Secretaria de Turismo, estacionamento Stocco, aos familiares dos associados 

e amigos que contribuíram de alguma maneira para o sucesso desse evento. 

 
Conheça o carro PI-3102 da ABPF-Rio Claro 
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Regional Campinas  

 

A ABPF-Campinas tem trabalhado junto aos órgãos do governo federal e iniciativa 

privada na busca de recursos e materiais para reativar a automotriz (RDC Budd) oriunda 

da Mogiana, bem como a locomotiva GE Cooper Bessemer 3128 da EFS. Nossos 

associados e amigos têm participado desta empreitada que visa mais segurança no parque 

de tração para ficarmos preparados para o provável aumento no número de visitantes 

devido à Copa do Mundo em 2014. 

 

 
Locomotiva 338 com o novo condutor de vapor instalado do lado direito da caixa de fumaça.  

Foto: Hélio Gazetta Filho. 

 

 

Em nossas oficinas estão bem adiantados os serviços de restauração da locomotiva 

338, na qual as serpentinas do super aquecedor já foram instaladas, válvulas foram 

trocadas ou recuperadas. Com isso foi possível realizar o teste hidrostático da locomotiva. 

Trabalhamos agora na confecção de uma nova peneira (ou detentor de fagulhas) para 
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finalizarmos a montagem da frente da locomotiva. A próxima etapa dos trabalhos consiste 

na parte mecânica de tração (rodas e braçagens). 

A locomotiva 215 já se encontra em tráfego e com isso a locomotiva 505 foi 

recolhida na oficina para revisão e reparos diversos. Quando estiver pronta, será a vez da 

locomotiva 401 ser recolhida para a troca de tubos.  

Nas oficinas de carros, estamos trabalhando na reforma do NOB CA-35, antigo S-

51. A parte externa e a pintura estão quase concluídas. Internamente, o carro está com o 

teto e as laterais prontas. A parte elétrica já foi toda substituída e o carro vai ganhar novos 

lustres no salão, em substituição aos quadradinhos que era o padão na RFFSA. Realizamos 

todo o serviço pesado de retirada do aparelho de choque e tração para troca de molas e 

parafusos e a retirada dos truques para revisão, lavagem e pintura.  

 

 
Interior do carro CA-35 em restauração nas Oficinas de Carlos Gomes. 

Foto: Hélio Gazetta Filho. 

 

 

Nossa equipe mais uma vez fez um serviço inédito nas oficinas que foi a adaptação 

do gerador no truque do carro CA-35. Os trabalhos foram baseados num projeto da antiga 

VFCO que o Rodrigo Cunha nos cedeu, uma vez que originalmente o gerador era instalado 

em um suporte no estrado. Com essa adaptação no truque esperamos ter menor 

manutenção e mais rendimento com a correia curta, pois agora o gerador se move junto 

com o truque nas curvas. Este último aspecto é importante devido às curvas fechadas no 

acesso a Jaguariúna. Resta ainda a troca do assoalho e a reforma geral de todos os 

estofamentos do CA-35. Passaram por pequenos reparos os carros CA-550 e CA-28. Neste 
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último ajustamos a travessa de freio de um dos truques para as sapatas fenólicas não 

saírem da bandagem das rodas. 

 

 
 

Acima: Aparelho de choque e tração do carro CA-35. 

Abaixo: Gerador do carro CA-35 após instalação no truque. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Carro CA-35 em restauração nas Oficinas de Carlos Gomes. 

Foto: Hélio Gazetta Filho. 

 

Lembramos que a VFCJ não recebe nenhum subsídio governamental, 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 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 

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, que cuida dos sistemas de freios, Jean Claud Ducombs, Vanderlei Zago nas 

fotografias e serviços na marcenaria, Rodrigo Jose Cunha, Cristiano Belarmino nos 

serviços de instalação elétrica nos carros e fabricação de regulador de voltagens, 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, geração de luz dos carros de passageiros e na liderança nos serviços de recuperação 

de vários veículos, incluindo o carro administração em inox, a empresa MOMBRAS de 

Piracicaba-SP que sempre colaborou na doação de refratários e uma forja para uso nas 

oficinas, Maurício Alves (Bim Bim) nos serviços das oficinas de carros, 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 no 
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assessoramento da diretoria da VFCJ e nosso elo de ligação 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, ao 

Marcelo Bianchini Orso, pela colaboração nas melhorias dos jardins da estação de Carlos 

Gomes, ao Sr. André Aranha que hoje ocupa o cargo de Secretario Municipal de 

transportes e é nosso elo de contato com a Prefeitura Municipal de Campinas, Maurício 

Poly na assessoria 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, uma vez que ele vem quando têm condições de deixar a família, Sr. André 

Louwart que é engenheiro agrônomo em Piracicaba-SP e que em muito colabora conosco 

na capina química da via permanente, e a todos os outros que participam e ajudam na 

operação da ferrovia. Mais informações pelo e-mail abpfcps@terra.com.br (por Hélio 

Gazetta Filho – ABPF) 

 

Regional Sul de Minas 

 

 A ABPF-Sul de Minas informa que os trabalhos na linha de São Sebastião do Rio 

Verde-MG continuam a todo vapor, com mais de seis quilômetros de linha reassentados 

com dormentes novos. Em São Lourenço-MG estamos quase terminando a reforma de um 

carro de passageiros de segunda classe da EFCB. 

 

 
Trem da Mantiqueira sendo usado na filmagem de um filme sobre Luiz Gonzaga. 

Foto: Felipe Sanches. 
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Acima: Manobreira Brookville com nova cabine já instalada nas Oficinas de Cruzeiro-SP. 

Abaixo: Interior do carro EFCB em reforma nas Oficinas de São Lourenço-MG. 

Fotos: Felipe Sanches. 

 
  



ABPF Boletim 

Ano X n° 110 – Abril de 2012 

 

- 13 - 

 
Acima: Carro EFCB em restauração nas Oficinas de São Lourenço-MG. 

Abaixo: Recuperação do telhado da estação de Passa Quatro-MG. 

Fotos: Felipe Sanches. 
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Acima: Trecho da linha de São Sebastião do Rio Verde-MG a São Lourenço-MG 

que estava aterrado. 

Abaixo: Trecho da linha supra citada sendo desenterrada. Fotos: Felipe Sanches. 
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Acima: Trabalhos de recuperação da linha entre São Sebastião do Rio Verde-MG e São 

Lourenço-MG. 

Abaixo: Contraste entre trecho recuperado e a recuperar da linha entre São Sebastião do Rio 

Verde-MG e São Lourenço-MG.Fotos: Felipe Sanches. 
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Em Cruzeiro-SP trabalhamos na restauração cosmética da locomotiva 2, também 

conhecida como ''2zinha'',pois ela está em condição operacional. Adicionalmente, estamos 

trabalhando na restauração da locomotiva manobreira Brookville comprada da CBA, na 

qual está sendo adaptada uma cabine totalmente nova e mais alta para maior conforto do 

maquinista. Esta cabine será toda revestida e serão fabricadas janelas de alumínio para a 

mesma. Esta locomotiva Brookville será levada urgentemente para trabalhar na 

reconstrução da linha de São Sebastião do Rio Verde. 

Em paralelo correm os trabalhos de restauração das peças da locomotivas 353 que 

estão sendo fabricadas e recuperadas por torneiros mecânicos altamente capacitados. A 

reforma da locomotiva 522 foi paralisada devido aos trabalhos na 353. 

Foram realizadas gravações do filme sobre Luiz Gonzaga em Passa Quatro-MG. 

Inclusive saiu uma reportagem na EPTV que pode ser conferida aqui: 

https://abpfsuldeminas.wordpress.com/2012/04/17/reportagem-sobre-gravacoes-em-passa-

quatro/ .No dia seis de maio foi realizada a filmagem de um comercial em Passa Quatro-

MG e simultaneamente foi iniciada em São Lourenço a gravação da minissérie ''Gabriela'' 

da TV Globo que se estendeu até o dia 10.  

Em Passa Quatro continuam os trabalhos de troca do telhado da estação e do 

galpão, que incluem a instalação de todo o madeiramento novo. Será trocado todo o 

telhado da plataforma, da bilheteria e do saguão principal, além da nova pintura e 

fabricação de novas janelas e portas de madeira. As telhas estão sendo lavadas e as 

melhores serão reaproveitadas. Na estação de Passa Quatro conta com outros ocupantes da 

época da RFFSA que não aceitam nenhum tipo de negociação e em decorrência disto será 

reformada somente a parte que é utilizada pela ABPF. Mais informações no Blog da 

Regional em https://abpfsuldeminas.wordpress.com/. (por Bruno Sanches – ABPF-Sul de 

Minas) 

 

Núcleo Regional do Vale do Itajaí - NuRVI 

 

 O NuRVI informa que durante os meses de março e abril de 2012, os associados 

continuaram se dedicando na manutenção da composição histórico cultural que continua 

parada no aguardo dos trâmites burocráticos e das obras físicas faltantes que a liberariam 

para inspeção e posterior liberação ao tráfego pela ANTT. Respectivamente à burocracia 

referimo-nos à elaboração de um contrato operacional entre a ABPF e a Fundação 

Tremtur, pois como todos sabem, o projeto de revitalização do trecho em questão é uma 

parceria, por enquanto informal, entre as duas entidades. Depois da formalização deste 

contrato, partir-se–á para a formalização do trecho para a ANTT. Antes, porém, torna-se 

necessário restaurar a via férrea em vários pontos, afetada que foi pelas instabilidades 

climáticas de setembro de 2011 e janeiro de 2012, além de haver pontos desnivelados em 

função da consolidação da via. Adicionalmente, é necessário concluir a via férrea que 

ainda não possui desvios de reversão. Todas estas obras foram orçadas em R$ 120.000,00 

para o que se procura patrocinador.  

Recentemente a Fundação Tremtur, para contenção de gastos, decidiu dispensar os 

serviços do funcionário que cuidava da manutenção e limpeza da via férrea, o que está 

agora sendo feito pelos voluntários do NuRVI. A Fundação Tremtur também rescindiu o 
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contrato de aluguel do terreno em frente a plataforma de embarque de passageiros, 

estrategicamente importante para o projeto, pois será necessário para a construção de um 

dos desvios. A coordenadoria do NuRVI já manteve contato com o dono do terreno, 

solicitando-lhe a sua guarda para o projeto, visto que havia intenção de venda do mesmo 

para pessoas alheias ao projeto da ferrovia, o que seria para nós simplesmente desastroso. 

 

 
Locomotiva 760, ex Cia Mogiana e ex Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, agora revitalizada 

e perto do seu aspecto original, volta a realizar neste ano de 2012 os passeios ferroviários ao 

longo da Serra do Mar entre Rio Negrinho-SC e Rio Natal-SC. Na foto, entrando na gare após a 

realização do passeio de abril. Foto: Luiz Carlos Henkels em 21 de abril de 2012. 

 

 

Enquanto essas ações caminham a passo lento, os associados do NuRVI, com 

tempo disponível, auxiliam como podem nos trabalhos junto a sede da Regional Santa 

Catarina em Rio Negrinho-SC, objetivando também o aprendizado e treinamento. 

 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 
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parceria pela ABPF e pela mantenedora do projeto, a Fundação Tremtur. A estação de 

Matador 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 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-SC e km 113 - 500m para quem procede de Rio do Sul. 

 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 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 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 está aberto ao público em horário 

comercial de segunda-feira a sábado, sendo que no segundo sábado do mês  

excepcionalmente o atendimento se estende até 17h. O museu tem exposição fotográfica 

relativa à 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. 

 

Regional Paraná 

 

Os trabalhos de restauração dos carros de passageiros e da locomotiva Francesa 

ainda não acabaram. Mas a equipe da Regional tem trabalhado dia e noite para terminá-los 

até junho. O andamento dos trabalhos podem ser vistos nas fotos a seguir. 
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Rodrigo, Cid e Evandro trabalhando na remoção da pintura. 

 

 
Evandro trabalhando na remoção de defeitos da lataria. 

 

 
Detalhe do tanque de combustível instalado pela nossa equipe. 

http://4.bp.blogspot.com/-JxaO1NY1mS8/T5GhSS79M6I/AAAAAAAAATo/Kj6fZMa1ZJU/s1600/DSC03201.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-l2yocIF7M_k/T5Gh2uraYEI/AAAAAAAAAUQ/HcCKaoWJ8rg/s1600/DSC03229.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-6l6Fx8cBXVg/T5GhgIIoKTI/AAAAAAAAAT4/RrYdS96McHQ/s1600/DSC03217.JPG
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Paulo na recuperação dos limpa-trilhos. 

 

 

Locomotiva recebeu fundo e massa para correção. 

 

 

Locomotiva recebeu fundo e massa para correção. 

http://2.bp.blogspot.com/-7KyNgS7XjK0/T5GhYqxvwaI/AAAAAAAAATw/tblogsGFTvo/s1600/DSC03205.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-txPlQOSfPMo/T5GiJ7635QI/AAAAAAAAAUo/5bdlwgKG0Dc/s1600/DSC03310.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-MqhnTO20mCA/T5GiRQuOUfI/AAAAAAAAAUw/KoglPYvgXww/s1600/DSC03312.JPG
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Tampas do motor e limpa-trilhos receberam fundo. 

 

 

Areeiro que será instalado na locomotiva 
 

A pintura da locomotiva Francesa evolui lentamente. Aplicamos mais uma camada 

de fundo vermelho óxido.  
 

 
Detalhe da pintura externa. 

http://1.bp.blogspot.com/-8Cnu9mDHrow/T5GirIswYSI/AAAAAAAAAVI/n0FIHC3sEuo/s1600/DSC03321.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-_iccfwMONOU/T5GiYWUHpXI/AAAAAAAAAU4/p5Zt7AsoyPQ/s1600/DSC03315.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-EUNDuYav79Y/T5726ygZVtI/AAAAAAAAAV4/Hw29cQmw0fI/s1600/DSC03332.JPG
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À esquerda: fundo vermelho óxido, aplicado na parte externa. 

À direita: Fundo cinza, aplicado na cabine de comando. 

Abaixo: Gedilson trabalhando na pintura. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-tXd9BtUsghI/T573eylQGTI/AAAAAAAAAWY/dJ4uFEt2ckA/s1600/DSC03342.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-80s4KHcUzEk/T573D1yHQuI/AAAAAAAAAWA/Mncy8_-rEIg/s1600/DSC03333.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-qR9JIXCD6ss/T6ku68FEhNI/AAAAAAAAAWk/Ocqg39ujF0E/s1600/DSC03346.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-oUxPKKSYXF8/T6kvfV-i_aI/AAAAAAAAAXU/dQB5AsB6uKI/s1600/DSC03361.JPG
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Cabine da locomotiva com a pintura finalizada. 
 

 

 
. Maiores informações no Blog da Regional Paraná: www.abpf-pr.blogspot.com. (extraído 

de www.abpf-pr.blogspot.com). 
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