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 O ABPF Boletim de setembro de 

2013 traz as notícias da Diretoria Nacional e 

das Regionais da ABPF. Ressaltamos o 

recorde de público de mais de 180 

participantes no Seminário sobre Trens 

Turísticos realizado em Rio Claro-SP. 

Publicamos também um interessante artigo 

escrito pelo associado Eduardo Malta sobre 

a estação de Guaripocaba da EF Bragantina. 

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 da Nacional 

 Noticiário das Regionais 

Artigo 

 Estação de Guaripocaba pede socorro! 

 

 

 

 

 

 
 

Seminário Sobre Trens Turísticos - Memória Ferroviária 
 

Nos dias 20 e 21 de setembro de 2013, aconteceu na Cidade de Rio Claro-SP, o "1º 

Seminário sobre Trens Turísticos - Memória Ferroviária", que passa a fazer parte do 

Calendário de Eventos do Município através do Decreto Legislativo nº 436/2013 de autoria da 

Vereadora Maria do Carmo Guilherme. 

Durante os dois dias do evento foi discutida a importância das Ferrovias para o 

crescimento do País no passado, e a influência delas hoje para o fortalecimento do Turismo 

Sustentável e de produtos agregados, visando o desenvolvimento das cidades brasileiras que 

podem usufruir dessa malha ferroviária. 

Foi relatada a importância dos Museus Ferroviários que além de oferecerem aos turistas 

uma variedade imensa de fotos, registros e documentos, maquetes e peças originais, também 

proporcionam uma aula completa sobre a importância das ferrovias no desenvolvimento 

econômico do País. Exemplo desse desenvolvimento: Era pela Estrada de Ferro da Companhia 

Paulista que saía toda a produção, para exportação, do 1º Frigorífico instalado no Brasil, em 

Barretos/SP,  com destino ao Porto de Santos/SP.   Outro exemplo: Foi a Fábrica de Cimento  

http://www.abpf.com.br/
http://d-click.turismopelobrasil.net/u/15162/135/58218/359_0/f8e33/?url=http%3A%2F%2Fwww.turismopelobrasil.net%2Fturismo%2Fturismo_desc.asp%3Fcidade%3DRio%2520Claro-SP%26id%3D22741%26tipo%3DNegocios%26titulo%3DSemin%25E1rio%2520Sobre%2520Trens%2520Tur%25EDsticos%2520-%2520Mem%25F3ria%2520Ferrovi%25E1ria%2520%2F%2520Seminar%2520Tourist%2520Trains%2520-%2520Memory%2520Train%2520%2F%2520Seminario%2520Trenes%2520Tur%25EDsticos%2520-%2520tren%2520de%2520la%2520memoria


ABPF Boletim 

Ano XI n° 127 – Setembro de 2013 

 

- 2 - 

Perus-SP a responsável por todo o cimento da construção de Brasília/DF, todo ele levado até a 

Capital Federal por trilhos.  

Alguns museus apresentados foram: O Museu do Trem no Rio de Janeiro, Museu do 

Bonde em Santos/SP, Museu Ferroviário em Araraquara/SP, entre outros; além do Museu 

Ferroviário de Rio Claro/SP. 

Foram apresentadas experiências com Trens Turísticos que são sucesso absoluto em 

suas regiões, como: O Trem do Corcovado, o Trem da Serra do Mar, o Trem das Cachoeiras, o 

Trem do Pantanal, os Bondes de Santos, entre outros. Também foi evidenciado, por exemplo, o 

Trem do Vinho, na Serra Gaúcha, que liga Bento Gonçalves a Garibaldi, onde se pode ver que 

realmente o Trem Turístico é responsável por oportunidades de negócios ilimitadas, já que, 

devido a demanda, a empresa responsável pelo mesmo, viu-se no dever de produzir vinhos, 

espumantes, até mesmo de criar o Parque Temático Epopéia Italiana, onde o turista tem o 

prazer de conhecer toda cultura gaúcha e italiana em um só lugar e em um só passeio, além de 

proporcionar a realização de sonhos de artistas, antes amadores, hoje profissionais, 

responsáveis pelos shows apresentados. Tudo isso além dos oito trens turístico culturais 

operados pela ABPF - Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. 

Parabéns a Rio Claro/SP, na pessoa da Vereadora Maria do Carmo Guilherme, que 

resgatando o passado, faz com que percebamos que o futuro está bem próximo, e que "Nada 

acontece a menos que sonhemos antes", como sempre disse Suzana Giordani, proprietária do 

Grupo Giordani Turismo, de Bento Gonçalves/RS. Veja fotos: http://migre.me/gc6kT 

 

Organização e realização do evento: 

 

Os responsáveis pela realização e patrocinadores do Evento foram: ABOTTC - 

Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos Culturais, MPF - Movimento de 

Preservação Ferroviária, Prefeitura Municipal de Rio Claro através da Secretaria de Turismo e 

Fundo Social de Solidariedade, Câmara Municipal de Rio Claro e ABPF - Associação 

Brasileira de Preservação Ferroviária. 

O apoio institucional se deu pela AFPF - Associação Fluminense de Preservação 

Ferroviária, Sociedade de Pesquisa para Memória do Trem, CFVV - Consórcio Ferroviário do 

Vale Verde, Movimento Nacional Amigos do Trem e IHT - Instituto História do Trem. 

Entre as autoridades presentes estavam: Palmínio Altimari Filho, Prefeito Municipal de 

Rio Claro; Agnelo da Silva Matos Neto, Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro; René 

Neubauer, Secretário de Turismo de Rio Claro; Eder Schnetzler, Diretor Administrativo da 

ABPF - Rio Claro; Paulo de Tarso M. Cavalcanti, Chefe de Gabinete do Deputado Mendonça 

Filho; Hélio Ribeiro, Presidente da Associação de Preservação Ferroviária Brotense; André 

Luis Dias, Pesquisador Ferroviário, representando a Associação de Preservação Ferroviária 

Brotense; Fábio Paride Pallotta, Professor de Patrimônio Cultural, representando a 

Universidade Sagrado Coração de Brotas/SP, e Sergio Antonio Rondini, Chefe de Gabinete da 

Secretaria de Turismo de Barretos. 

Autoridades palestrantes: Sávio Neves Filho, Presidente do Trem do Corcovado, Vice 

Presidente da ABOTTC, e Deputado Federal pelo RJ; Evandra Stringhini e Andressa Somenzi, 

pela Giordani Turismo; Flávio Garcia Iglesias Fernandes, Diretor do CRAT - Centro de 

Referência Ambiental e Turística e Operador do Trem das Cachoeiras; Rafael Prudente Corrêa 

http://d-click.turismopelobrasil.net/u/15162/135/58218/360_0/f8e33/?url=http%3A%2F%2Fmigre.me%2Fgc6kT
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Tassi, Pesquisador Ferroviário e Historiador da Companhia Paulista; Marcos Pisconti 

Machado, Secretário de Governo de Rio Claro; Ticiano Rebordão, Diretor Operacional da 

Serra Verde Express; Ayrton Camargo e Silva, Diretor da Estrada de Ferro Campos do Jordão; 

Fábio Luiz Grisotto, Turismólogo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu; João 

Bosco Setti, Engenheiro, Consultor Ferroviário, Diretor Tesoureiro da ABOTTC e Presidente 

da Sociedade de Pesquisa para Memória do Trem; Ivo Barreto, Superintendente do Iphan - 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Estado do Rio de Janeiro; 

Bartolomeu Homem Del Rei, Diretor do Museu do Trem - Iphan-RJ; José Mauro Cardoso de 

Oliveira, Gerente da Estrada de Ferro Caminho das Águas, de Ipatinga/MG; Julio Moraes, 

Diretor do Instituto de Ferrovias e Preservação Ferroviária; Marcos Rogério G. Nascimento, 

Engenheiro, Gerente de Manutenção do Sistema de Bondes de Santos/SP; e Geraldo Godoy, 

Assessor de Relações Públicas da ABPF - Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. 

  

Janaina Rondini - www.turismopelobrasil.net 

 

 

 

 

Nota de Falecimento 

 

Faleceu no dia 11 de outubro o engenheiro ferroviário René Fernandes Schoppa. 

Schoppa residia no Rio de Janeiro e na sua trajetória na RFFSA ocupou vários cargos, 

inclusive na Diretoria. Grande lutador pela causa da preservação ferroviária, Schoppa era fã de 

carteirinha da ABPF.  

http://d-click.turismopelobrasil.net/u/15162/135/58218/361_0/f8e33/?url=http%3A%2F%2Fwww.turismopelobrasil.net%2F
http://d-click.turismopelobrasil.net/u/15162/135/58218/359_1/f8e33/?url=http://www.turismopelobrasil.net/turismo/turismo_desc.asp?cidade=Rio Claro-SP&id=22741&tipo=Negocios&titulo=Semin%E1rio Sobre Trens Tur%EDsticos - Mem%F3ria Ferrovi%E1ria / Seminar Tourist Trains - Memory Train / Seminario Trenes Tur%EDsticos - tren de la memoria
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Sua partida deixará muitas saudades, mas, como consolo, ficamos com sua obra literária 

sempre voltada para as ferrovias brasileiras: “Para Onde Caminham Nossas Ferrovias?”, 

“Ferrovia é Viável”, “A Crise é Nossa”, “150 Anos de Trens no Brasil”, “Causos 

Ferroviários” e “Humor Ferroviário”. 

 

Ministério do Turismo convoca reunião sobre Trens Turísticos e convida ABPF 

 

Agora comandado pelo Dr. Marcelo Lima Costa, o Departamento de Estruturação, 

Articulação e Ordenamento Turístico (DEAOT) da Secretaria Nacional de Políticas de 

Turismo organizou a primeira reunião do Grupo de Trabalho de Trens Turísticos aberta à 

participação de outras áreas do governo e entidades que já operam trens no Brasil ou estão com 

projetos encaminhados. 

Assim, participaram da reunião realizada em Brasília no dia 15 de outubro último, das 9 

às 18 horas, representantes do Ministério do Turismo, do Ministério dos Transportes, da 

Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Departamento Nacional da Infraestrutura dos 

Transportes (DNIT) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além de 

convidados especiais, como a ABPF, a ABOTTC e quatro cidades que estão desenvolvendo 

projetos com trens turísticos. 

A programação no período da manhã constou de exposição realizada pelo eng. Afonso 

Carneiro Filho (CBTU-MG) sobre “A Importância dos Trens Turísticos para a Preservação 

Ferroviária e Cultural”.  Em seguida foi feita a exposição do Sr. Cácio Antonio Ramos, 

Assessor da Inventariança do Ministério dos Transportes, sobre “A Extinção da RFFSA e a 

Distribuição do Acervo Histórico”. 

Como expositores especiais para a apresentação das atividades na área de trens 

turísticos foram convidados Geraldo Godoy e Adonai Aires de Arruda Filho. 

Godoy, Assessor de Relações Públicas da ABPF, discorreu sobre o tema  

“Gerenciamento, Recuperação e Manutenção dos Trens Turísticos”, mostrando os trens 

operados pela associação, os trabalhos de restauração realizados, a manutenção do material 

rodante e da via permanente e o papel desenvolvido pela entidade ao longo desses 36 anos. 

Finalizando o ciclo de apresentações do período da manhã, Adonai Filho, presidente da 

ABOTTC, falou sobre “A Atuação na Expansão dos Trens Turísticos”, discorrendo sobre os 33 

trens e bondes turísticos em operação no país. 

Terminadas as apresentações houve um debate acalorado sobre os entraves e 

dificuldades encontradas pelos trens turísticos e sobre a necessidade da alteração do texto da 

Cartilha dos Trens Turísticos, elaborada há anos atrás, a fim de facilitar os novos 

empreendimentos e a forma que o Ministério do Turismo participará como mediador e 

facilitador de novos projetos. 

Para o período da tarde foram convidados a expor seus projetos as cidades de Santos 

Dumont (MG), com o “Expresso Pai da Aviação”, de Santa Maria (RS), de São Carlos (SP) e 

de São Roque (SP), além de representantes de outras prefeituras que estiveram presentes 

unicamente para assistir a reunião. 
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A apresentação da ABPF motivou um grande interesse sobre as atividades da associação, 

gerando muitas perguntas dos presentes 

 

O resultado do encontro foi considerado por todos como um importante marco que irá 

proporcionar, doravante, um entrosamento muito maior e mais facilitado entre os setores do 

governo, como Ministério dos Transportes, DNIT, SPU, Iphan e ANTT e aqueles que desejam 

realizar projetos de implantação sérios e objetivos. 

 

 

 

 

 

 

Regional Campinas – Trabalhando na restauração do material rodante 
 

 A Regional Campinas torna a repetir de início a mesma notícia do boletim de agosto. 

Continuamos investindo na melhoria e reaparelhamento do material rodante. Em setembro, 

nosso associado e colaborador, Sr. Rodrigo José Cunha modernizou o sistema de freio de mais 

um carro de passageiro, CA-36 – NOB, fazendo a substituição da porção de serviço e 

instalação da parte de emergência, ambas agora formando o conjunto DB-60. Estes serviços 

foram feitos na Estação de Anhumas. Resta a instalação do ajustador automático das sapatas a 

ser realizada quando o carro for recolhido a Carlos Gomes para revisão. 
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Acima: Bloco do cilindro da locomotiva 505 em restauração. 

Abaixo: Interior do tênder da locomotiva 50. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Interior do carro CA-23 recebendo nova pintura. 

Abaixo: Equipe trabalhando na locomotiva GE número 3. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Nas Oficinas de Carlos Gomes, mais especificamente na marcenaria, prossegue a 

repintura geral do carro NOB CA-23, um herói que circula na VFCJ desde 1985. Este carro é 

integrante do primeiro lote de cinco carros recebidos da antiga SR-10 que chegaram a VFCJ 

ainda por via ferroviária. 

Na oficina de locomotivas, a 505 já está com os novos anéis instalados, restando agora 

ajustes finais e o término da instalação da bomba de óleo automática para a lubrificação dos 

cilindros. O tênder da locomotiva 50, que estava com todo seu interior comprometido pela 

corrosão, encontra-se na fase final dos serviços internos. O fechamento já foi completado e a 

pintura especial em epóxi também. Agora iniciamos a fase de acabamento e detalhes internos 

do teto e das grades, para iniciar o acabamento final das chapas para pintura. Aguardamos a 

recuperação das rebitadeiras pneumáticas para refazer a carreira de rebites com rebites novos. 

 
Painel da locomotiva GE número 3 e o aparelho portátil de GPS (no centro do painel). 

Foto: Hélio Gazetta Filho. 

 

Mais uma vez a equipe do Tomassoni (Norberto, Rodrigo e Felipe) e também o outro 

Rodrigo, colaborador que vem de Piracicaba quase todos os sábados, dedicaram mais um dia 

do mês para fazer a manutenção preventiva na locomotiva diesel-elétrica GE número 3 e a 

checagem de outros ítens do motor, como a regulagem de marcha lenta, rotação, pressão do 

turbo, pressão da bomba de óleo, etc. Após medição da pressão de óleo na saída da bomba, 

concluímos que a mesma está funcionando perfeitamente bem e com pressão suficiente. O 

mesmo ocorreu com a pressão do turbo e a checagem de outros equipamentos e partes do 

motor. Com isto pudemos observar e ter certeza de como estão todos os componentes do 

motor, conhecendo a locomotiva e trabalhando com mais segurança. Enquanto aguardamos as 

novas tampas de inspeção do bloco do motor, trabalhamos para eliminar pequenos vazamentos 

de óleo que vão aparecendo. 
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Para maior segurança e também por exigência da ANTT, adquirimos um GPS especial 

para ser usado nas locomotivas. O mesmo funciona com pilhas recarregáveis, podendo ser 

usado em qualquer locomotiva o dia todo, é a prova de água, e registra todos os dados do 

trajeto que podem então serem transferidos para um computador, incluindo o gráfico de 

velocidade. Adquirimos um aparelho, mas em breve todas as locomotivas contarão com estes 

equipamentos. 

Na via permanente foram assentados nas últimas quatro semanas 304 dormentes de 

concreto, o que implica o uso de 1216 parafusos de fixação de trilhos. Parece pouco, mas 304 

dormentes de concreto bi blocos são o suficente para lotar dois vagões plataformas, sendo que 

cada dormente pesa 200 kg. Desde o início do programa de substituição de dormentes de 

madeira em mal estado pelos dormentes de concreto bi-blocos doados pela VALE-FCA, 

conseguimos assentar 13.700 dormentes ao longo da nossa linha. No momento, as equipes 

realizam o travamento em um trecho do km 29, e concomitantemente, duas pessoas trabalham 

na preparação de conjuntos de fixação de trilhos. 

Informamos também que transferimos para a Regional de Santa Catarina, Núcleo 

Regional Vale do Itajaí (NURVI), o vagão plataforma transformado em carro aberto para 

passageiros em 1991 para a então Estrada de Ferro Vale do Bom Jesus em Pedregulho–SP. A 

título de curiosidade, os bancos instalados neste carro aberto são os bancos de madeira 

utilizados nos antigos trens Toshiba da EF Sorocabana. Com o fim das operações em 

Pedregulho, o carro foi recolhido para a ABPF-Campinas onde ficou depositado e acabou não 

sendo utilizado. Entretanto, a partir de agora teremos certeza que este carro será muito bem 

aproveitado e cuidado pelo pessoal do NURVI. 

 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, 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 assessoria dos serviços de informática, e 

o agradecimento especial para o Jorge Cialowisk 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. André Louwart que é engenheiro agrônomo e muito tem colaborado 

conosco na capina química da via permanente, o Sr. Evandro Zonzine na recuperação do auto 

de linha, e o colaborador Ronald (Borroso) nos serviços de adaptação e apoio nos serviços 

externos para as locomotivas. Por fim agradecemos a todos os outros que participam e ajudam 
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na operação da ferrovia. Mais informações pelo e-mail abpfcps@terra.com.br (por Hélio 

Gazetta Filho – ABPF) 

 

Regional Sul de Minas – Início da montagem da locomotiva 522 

 

 Nas oficinas de Cruzeiro-SP continuam os trabalhos na locomotiva 522. Iniciamos a 

montagem do sistema de suspensão no longeirão. Ao mesmo tempo os mecânicos têm 

trabalhado nas caixas de mancais das rodas motrizes. Também estão sendo realizados trabalhos 

nos truques guias e o objetivo é montar todo sistema de rodas o mais breve possível para 

colocarmos novamente a locomotiva nos trilhos. 

        
Antes e depois da recuperação dos sistemas de suspensão (barra de equilíbrio e braços da suspensão) 

da locomotiva 522. 

 

 Também foi desenvolvida na oficina uma serra para dormentes para se agilizar os 

trabalhos de via permanente em Passa Quatro-MG, além de aumentar a segurança dos 

colaboradores ao lidarem com a serra.  

Por fim, realizamos dois trens especiais para o dia das crianças, gratuitos para escolas 

municipais de Passa Quatro. Mais informações no blog da Regional em www. 

http://abpfsuldeminas.com/ (por Bruno Sanches – ABPF-Sul de Minas). 

 

Núcleo Regional do Vale do Itajaí – Chegada do carro aberto 

 

O mês de setembro foi de intensas atividades para os associados do NuRVI iniciando 

pelos passeios histórico culturais realizados no dia oito de setembro que mais uma vez 

trouxeram grande público, lotando a composição nas oito viagens realizadas. O evento mais 

uma vez transcorreu de forma muito organizada com os trens mantendo–se estritamente dentro 

do horário programado. Agradecemos à Malharia Brandili de Apiúna-SC que gentilmente 

patrocinou as camisetas, utilizadas para identificação das várias equipes de voluntários do 

NuRVI, melhorando com isso a organização do evento. 

Entre 21 e 22 de setembro mais uma vez a chuva excessiva trouxe algum prejuízo à via 

férrea, notadamente no trecho situado antes da passagem do túnel, sentido Usina, onde sempre 

ocorre queda de barreira, que desta vez felizmente deixou a linha trafegável. No entanto todo o 

trabalho de limpeza feita neste trecho nos meses anteriores foi perdido. A coordenação do 
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NuRVI já cogita para futuro próximo a necessidade de ali construir um gabião para evitar 

danos piores. 

 
A cada trem que retornava, uma legião de novos visitantes disparando suas máquinas fotográficas, 

aguardava ansiosa o embarque para o próximo trem. Foto: Marcelo Frotscher em 8/09/2013. 

 
Composição Histórico Cultural da EFSC, com a antiga caixa d'água no seu novo local. 

Devemos reparar o vagão panorâmico na cauda do trem. Foto: Luiz Carlos Henkels em 24/09/2013. 
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Outro fato marcante deste mês foi a transferência do vagão panorâmico (carro aberto) 

cedido pela ABPF-Campinas, outrora utilizado na extinta Estrada de Ferro Vale do Bom Jesus. 

A proposta de transferência foi feita ao NuRVI pelo presidente da ABPF, Sr. Hélio Gazetta 

Filho, desde que  o NuRVI providenciasse seu transporte. O patrocínio para este transporte 

veio por acaso no início do mês de setembro, quando nosso coordenador de promoções Johnny 

Sandro Henschel conseguiu agendar uma reunião com o empresário do ramo madeireiro de 

Ibirama, Sr. Ayres Marchetti, reunião da qual participaria também o coordenador 

administrativo Otávio Georg Jr. A intenção era conseguir alguma doação de madeira, porém 

para surpresa geral, após relatarem o fato da  possível vinda do vagão ao Sr. Ayres, este propôs 

o transporte gratuito de Campinas até Subida.  

 

 
Com patrocínio da Guindastes Constâncio, a velha caixa d'água da EFSC, em Subida, pode ser  

retirada e transferida para local seguro. Sonho realizado após muitos anos de expectativa.  

Foto: Johnny Sandro Henschel em 24/09/2013. 

 

Com a decisão tomada, a equipe precisou agilizar a construção da rampa de 

desembarque do vagão, tarefa realizada no dia 24 de setembro. No dia 25 de setembro, a 

equipe pôde descarregar o vagão pela rampa improvisada, com toda segurança graças ao 

empenho do diretor de patrimônio histórico, Marlon Ilg, da ABPF-SC, que com maestria e 

experiência soube bem conduzir os trabalhos tanto de construção da rampa bem com da 

descarga do vagão. Eram 11h45min quando a locomotiva 232 adentrou o pátio da garagem na 

Usina Salto Pilão, trazendo a reboque o vagão. 

Nossos profundos agradecimentos ao Sr. Hélio Gazetta Filho que, depositando 

confiança no nosso trabalho, autorizou a transferência deste vagão, inclusive fazendo seu 

carregamento em Anhumas, sem custo para o NuRVI. Este vagão, ao ser  restaurado, deverá 

resolver a problemática da falta de assentos que atualmente a composição está tendo, além de 
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prometer também uma oferta diferenciada de passeio mediante a intenção da Coordenação do 

NuRVI de implementar algumas modificações no seu layout. Deixando, assim, de ser 

jardineira para se tornar realmente um vagão panorâmico, proporcionando aos usuários maior 

conforto, tendo em visto a grande quantidade de dias frios na região, o excesso de chuva e a 

transposição de um túnel, onde por momentos a fumaça poderá se tornar incômoda. 

 

 
Momento da descarga do vagão panorâmico da carreta da Ind. e Comércio Manoel Marchetti, de 

Ibirama, patrocinadora do transporte. Foto: Luiz Carlos Henkels em 24/09/2013. 

 

Estendemos também nossos especiais agradecimentos ao Sr. Ayres Marchetti, que 

gentilmente nos cedeu este transporte, bem como pela doação da madeira, ao associado Johnny 

Sandro Henschel que  intermediou a reunião com o Sr. Ayres e ao engenheiro Marlon Ilg da 

ABPF-SC, cujos préstimos foram essenciais para o bom desempenho dos trabalhos de 

descarregamento. Agradecemos também a Prefeitura Municipal de Apiúna na pessoa do Sr. 

Vice–prefeito, Marcelo Doutel da Silva, do Secretário de Obras, Sr. Nelson João Voltolini, 

pela disponibilização de dois caminhões caçamba com pedra britada e pelas escavadeiras que 

muito nos auxiliaram na operação de  desembarque. Aliás, o Sr. Nelson sempre tem colaborado 

de maneira muito solícita às  necessidades do NuRVI. Agradecimentos especiais também ao 

Secretário de Desenvolvimento Regional de Ibirama, Sr. Roberto Ferrari, que intermediou a 

cessão da pedra britada através da Prefeitura Municipal. 

Também no dia 24 de setembro, juntamente com os  trabalhos de construção da rampa 

de descarga, os associados do NuRVI encararam mais um desafio, respectivamente a retirada e 

transferência da antiga caixa d’água metálica da EFSC, localizada  em área urbanizada da 

localidade de Subida e fora da área de abrangência do trecho revitalizado. Esta caixa d’água, 

abandonada há 42 anos, corria o risco de ficar definitivamente inacessível para retirada, em 
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virtude da  urbanização do local, sendo que já era velho anseio de muitos anos, seu resgate e 

preservação.  

 

 
 

Retirada do toldo e dos bancos do vagão panorâmico para dar início ao processo de restauração e 

adequação. Na foto da esquerda para a direita os associados Johnny Sandro Henschel, Wilson 

Ricardo, Ronan Felipe Klipstein e o pai do nosso coordenador administrativo, Sr. Otávio Georg. 

Foto: Luiz Carlos Henkels em 28/09/2013. 

 

A ideia voltou a ganhar força em 2012, quando contatamos a Guindastes Constâncio de 

Blumenau-SC objetivando sua  retirada através de patrocínio, gentilmente concedido. No 

entanto, a primeira tentativa de retirada da caixa malogrou, apesar do super guindaste 

disponibilizado. O problema era o acesso do equipamento à caixa d’água, localizada muito 

distante da  estrada e com o agravante de uma fiação elétrica a atrapalhar este acesso. Mas, o 

diretor da Constâncio, Sr. Ede Constâncio, conhecedor da nossa causa, não se fez de rogado, 

prometendo-nos um guindaste mais leve, com fácil acesso ao local, trabalho efetivado com 

sucesso absoluto neste dia 24. Por volta de 11h30min a velha caixa d’água da EFSC, que 

acreditamos ser centenária, já repousava faceira no pedestal para ela reservado nas imediações 

da gare da composição histórico cultural, em segurança, dentro do pátio da AHE Salto Pilão. 

Nossos efusivos agradecimentos aos diretores da Guindastes Constâncio, Sr. Ede e Genil 

Constâncio que mais uma vez foram sensíveis aos nosso anseios patrocinando este trabalho. A 

coordenação do NuRVI agradece também aos associados Johnny Sandro Henschel, Marcelo 

Montibeler, Luiz Carlos Henkels, Charles Frederico Thurow, Osni Klabunde e Adalberto 
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Barth, que nos dias 24 e 25, largaram suas atividades rotineiras para se dedicar ao NURVI. Ao 

Sr. Adalberto, nossos  especiais agradecimentos por mais uma vez nos ter cedido sua 

camionete para o transporte das tábuas de madeira doadas pela Marchetti, bem como pelos 

vários transportes  realizados nos dia 24 e 25. A todos nosso muito obrigado. 

 

 
Associado Marcelo Frotscher procedendo a limpeza primária da caixa d'água. 

Foto: Luiz Carlos Henkels em 28/09/2013. 

 

No sábado dia 28, apesar da chuva insistente, os associados se reuniram para a limpeza 

do vagão panorâmico, retirando-se os bancos e a cobertura para imediatamente dar início a sua 

reforma. Enquanto isso o associado Marcelo Frotscher se dedicou a limpeza interna da caixa 

d’água, retirando dali décadas de acúmulo de folhas e sujeira. No momento não se tem 

previsão para a reforma da caixa d’água, que por enquanto será apenas preservada e cuidada no 

estado em que se encontra retardando-se o processo de deterioração. Mas, é intenção firme e 

forte de todos sua reutilização para abastecimento da locomotiva e de todo o entorno da 

garagem do trem. 

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. 

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 
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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 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 + 500 m 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. Contatos com Rita Rosângela Pieritz, pelo telefone (47) 3394 – 0708, e-mail 

museu@indaial.sc.gov.br . 

- Museu Ferroviário  e Exposição Fotográfica - Sala Hermann Baumann – Fundação Cultural 

de Ibirama – antigo Hospital Hansahoehe – contatos com Wilde Bauner 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) 

 

Núcleo de Rio Claro-SP – Seminário Sobre Trens Turísticos e Memória Ferroviária 

 

Durante o mês de setembro, a ABPF Rio Claro esteve ocupada na montagem do 

Seminário Sobre Trens Turísticos e Memória Ferroviária, e de outras atividades relacionadas. 

Em 14 de setembro, recebemos a visita de nosso associado Thales Veiga, seus pais 

Charles e Cibele, e seu avô Aurélio, que vieram especialmente de Guarujá-SP, para 

conhecerem pessoalmente nossas instalações e nossas atividades. No mesmo dia, atendendo a 

um horário especial de funcionamento, registramos 13 visitantes em nossa sede. 

Nos últimos dias 20 e 21 de setembro, foi realizado o Seminário Sobre Trens Turísticos 

e Memória Ferroviária de Rio Claro. O evento, que contou com a participação de cerca de 180 

pessoas, foi considerado um verdadeiro sucesso. 

Idealizado pela vereadora e ex-ferroviária Maria do Carmo Guilherme, em parceria com 

a ABPF Núcleo Rio Claro, contando com o apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de 

Vereadores, Secretaria de Turismo do município, na pessoa do secretário Rene Neubauer, o 

evento tinha como objetivo trazer para a cidade a realidade da preservação ferroviária no país, 

sua história, seus desafios e sua operação, visando com isso criar todas as condições para a 

criação do Museu Ferroviário de Rio Claro e de um trem turístico em nossa cidade, movido por 

locomotiva diesel e carros de passageiros de inox ou aço carbono. 

 

mailto:museu@indaial.sc.gov.br
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Mesa de abertura com os realizadores do evento, vendo-se da esquerda para direita, Eder 

Schnetzler (Diretor Administrativo ABPF-RC), Maria do Carmo (Vereadora), Agnelo Mattos 

(Presidente da Câmara), Sávio Neves Filho (Deputado Federal pelo RJ, vice-presidente da 

ABOTTC e diretor da EF Corcovado), Du Altimari (Prefeito), Olga Salomão (Vice -Prefeita), 

Geraldo Godoy (Assessor de Relações Públicas da ABPF) e Rene Neubauer (Secretário de 

Turismo). 
 

Por dois dias, o público presente pode assistir diversas situações na operação de trens 

turísticos, sua organização e as dificuldades enfrentadas pelos mesmos. Mais do que assistir, 

foi um verdadeiro aprendizado para todos os presentes, o que abre boas perspectivas para 

futuramente Rio Claro também ter seu trem turístico. 

Com o encerramento do evento no dia 21, foram entregues os certificados de 

participação, reiterando-se que o Seminário torna-se um evento anual e fixo no calendário de 

eventos da cidade de Rio Claro. Foram prestadas homenagens aos palestrantes e a vereadora 

Maria do Carmo pelo empenho na realização do evento. Também foram entregues bilhetes 

para os presentes para que os mesmos tivessem direito a realizar um passeio de trem no dia 

seguinte, promovido pela ABPF Rio Claro. 
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Público presente durante o evento. 

 

Para a realização desse passeio, contamos mais uma vez com o apoio da ALL Logística, 

que nos autorizou a utilizar seu trecho entre a estação antiga de Rio Claro (ZRO) até a junção 

do ramal das oficinas com o corredor de exportação (km 128), além de nos ceder gentilmente 

uma locomotiva do modelo C-30-7 que na ocasião estava parada nas oficinas. 

Apesar de o passeio ser destinado apenas aos inscritos no seminário, foram necessárias 

três viagens especiais com o carro Salão Bar no trecho de aproximadamente cinco quilômetros, 

para atender a todos os presentes, que eram identificados através de um bilhete comemorativo 

distribuído durante o evento na prefeitura no dia anterior. Essa foi uma excelente oportunidade 

para os participantes do evento conhecerem o trecho que a ABPF Rio Claro estuda implantar 

futuramente seu trem turístico. 

Para a condução do trem, contamos com a ajuda de nosso colaborador Luis Eduardo 

Gemignani, sendo auxiliado por nosso Diretor Administrativo e Supervisor de Tração na ALL, 

Eder Schnetzler. Nosso associado José Carlos de Camargo fez as vezes de Chefe de Trem, 

caracterizado como tal, enquanto que os diretores Financeiro e de Marketing, Roberto dos Reis 

e Renan P. Barbetta respectivamente, o Secretário Geral, Jônatas de Camargo, o associado 

Arnaldo Stocco, e o associado da ABPF Curitiba, Milton Alves da Silva Junior, atuaram como 

monitores e equipe de segurança do trem. 
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Acima: associado José Carlos, vestido a caráter como Chefe de Trem, faz pose diante da locomotiva 

para fotos. Abaixo: plataforma da estação lotada antes da realização dos passeios, lembrando os bons 

tempos dos trens de passageiros regulares. 
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Durante os três passeios, cada um com a duração de 40 minutos aproximadamente, 

foram vendidas bebidas e salgadinhos no bar, primeira vez que ele foi utilizado com o carro 

sendo tracionado desde que a ABPF Rio Claro assumiu sua guarda. Foram transportadas 153 

pessoas, incluindo autoridades, historiadores e aficionados pela ferrovia em geral. 

Gostaríamos de agradecer a todos que colaboraram para a realização desse evento: 

Prefeitura Municipal de Rio Claro, Câmara Municipal, Secretaria de Turismo, Vereadora 

Maria do Carmo, a todos os palestrantes e visitantes que estiveram durante os dois dias de 

Seminário discutindo sobre a implantação e operação de trens turísticos no país, a ALL 

Logística pelo apoio durante os passeios, a todos os associados e colaboradores do Núcleo que 

se dedicaram por três dias para realizar o melhor evento possível, e a todos aqueles que têm a 

esperança de que muito em breve Rio Claro poderá contar com um passeio turístico regular 

dentro de algum tempo. 
 

 
Interior do carro durante um dos passeios.  

 

A partir da realização desse Seminário e do passeio, estamos iniciando uma nova fase, 

aguardando a chegada e a liberação de mais material rodante para o núcleo. Também iniciamos 

uma nova fase quanto ao projeto da recolocação dos trilhos na plataforma da estação, e na 

utilização do carro Salão Bar. Esperamos que possamos trazer grandes notícias em breve. 
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Parte da equipe responsável pelo passeio, vendo-se (da esquerda para a direita) o Diretor 

Financeiro Roberto dos Reis, Secretário Jônatas de Camargo, Diretor Administrativo Eder 

Schnetzler, colaborador Luis E. Gemignani e associado José Carlos.  
 

 

Nossa sede fica na antiga cabine de chaves 2 do pátio, localizada na Av. 8, s/n, entre 

Ruas 1 e 1B, Centro, Rio Claro. Nosso horário de funcionamento é aos sábados, das 9h às 12h. 

Acessem nosso Blog http://abpfrc.blogspot.com e nossa página no Facebook, 

http://facebook.com/abpfrioclaro. (por Jônatas de Camargo. Fotos: Jônatas de Camargo, Luis 

E. Gemignani, Ronei Grella e Thais Viecelli) 

  

http://abpfrc.blogspot.com/
http://facebook.com/abpfrioclaro
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Estação de Guaripocaba pede socorro! 

 

A Estrada de Ferro Bragantina foi inaugurada no ano de 1884, ligando a estação de 

Campo Limpo da SPR a Bragança Paulista, tendo como ponto final a estação de Bragança, 

situada no atual bairro do Taboão. Naquele ponto ficavam também as oficinas e a 

administração da estrada. 

Mais tarde, com o prolongamento da estrada de ferro até Vargem, então conhecida pelo 

nome de Bandeirantes, distrito de Bragança Paulista, a estação de Bragança passou a ser aquela 

no bairro do Lava-Pés e a antiga foi renomeada Taboão. 

Nesta época a EFB tinha sido comprada pela Companhia Inglesa (The São Paulo 

Railway ou SPR), tendo sido feito a cargo da mesma o prolongamento da linha tronco até 

Vargem e a construção do ramal de Piracaia, que partindo da estação de Caetetuba, passava por 

Atibaia indo atingir aquela cidade. 

 

 

Vista da estação de Guaripocaba. Foto: Eduardo Malta. 
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Foi no início de 1913 que a estação de Guaripocaba foi inaugurada. Juntamente com 

Curitibanos e Vargem entrou em atividade o prolongamento da linha e os trens atingiam a 

fronteira de Minas Gerais, mas, infelizmente dali não passaram. 

A estação atendia aos produtores daquela região, embarcando passageiros e cargas por 

um período longo, sendo desativada no princípio de 1967, juntamente com todo o 

prolongamento. O ponto final passou a ser então a estação de Bragança, tendo ficado assim até 

o fechamento definitivo da ferrovia, no segundo semestre do mesmo ano. 

Construída em estilo inglês, com tijolos aparentes, telhado em telhas francesas de 

Marselha, acabamentos em ferro, janelas e portas de madeira nobre, possuía todas as 

instalações necessárias ao seu funcionamento, inclusive um galpão anexo para depósito de 

cargas. Separado do corpo principal, na extremidade da plataforma, um pequeno sanitário, 

feito na Escócia, todo em ferro fundido e grades decoradas. No conjunto do sanitário um 

pequeno depósito compunha a estrutura, também coberta com telhas de Marselha. Todas as 

construções ficam sobre a plataforma elevada, de alvenaria e pedras, que facilitava o embarque 

de pessoas e cargas. 

Hoje a estaçãozinha, imóvel tombado pelo patrimônio histórico, ou seja, protegido de 

qualquer ato que venha a comprometer suas características, se encontra em fase de avançada 

deterioração. Sua fachada lateral foi alterada, por um desses horrorosos puxadinhos feito em 

blocos de concreto, suas janelas de pinho de Riga ( nas laterais só resta uma no estado original) 

foram arrancadas e trocadas, foi instalada uma caixa d’água bem em cima do dístico (placa de 

identificação com o nome da estação), antenas postas no telhado e sinais de novas obras são 

vistos sobre a plataforma. Para completar o quadro de abandono e tristeza o seu pátio 

ferroviário, local onde os trens paravam,  se encontra cheio de construções e barracos. 

É preciso salvá-la e dar uma destinação mais nobre ao tão estimado patrimônio! Não 

custa lembrar que nas cidades vizinhas (Atibaia, Piracaia e Vargem) as estações estão 

preservadas e têm uso como escolas, centros comunitários e outros. A estação do bairro do 

Tanque (Atibaia) foi totalmente restaurada e está um brinco, sendo usada pela comunidade de 

diversas maneiras. O próprio conjunto da praça do tanque já é um exemplo de preservação, 

pois lá se encontram a velha caixa d’água de ferro e o sistema de abastecimento de água das 

locomotivas a vapor. Não demoliram e agora têm do que se orgulhar. 

Bragança Paulista, ao contrário, demoliu suas duas estações que ficavam dentro da área 

urbana ( Taboão e Bragança). Sem uma razão aparente os prédios, que poderiam estar lá, 

foram eliminados e em seu lugar nada foi feito, exceto a praça Nove de Julho com seu jardim. 

Demolir por demolir é uma pena, pois pelo menos um pequeno museu com lembranças da 

ferrovia ainda poderia existir e os próprios prédios em si já seriam uma bela recordação. Resta-

nos a velha locomotiva, quase esquecida, no canto da praça,  felizmente agora um pouco mais 

apresentável depois da limpeza feita pela prefeitura. 
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Modificações recebidas pela estação. Fotos: Eduardo Malta. 

 



ABPF Boletim 

Ano XI n° 127 – Setembro de 2013 

 

- 25 - 

 

Sanitário em ferro fundido fabricado na Escócia. Foto: Eduardo Malta. 

 

 

Ficaram Curitibanos e Guaripocaba para contar a história! Esta última no estado que as fotos 

demonstram. Uma tristeza! Este era um local bucólico, bem arborizado e o prédio intacto ainda 

respirava esperança. O que nos restará de todo este bonito episódio da história da Região 

Bragantina? Apenas fotos e memórias? 

Pedimos ação da Municipalidade, Ministério Público se for o caso, Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico e de todos os cidadãos, pois o tempo passa rápido e a destruição total 

do prédio é iminente. As fotos anexas falam por si mesmas e a nossa consciência nos dirá se 

nosso patrimônio merece tal tratamento. 

 

por Eduardo de Lanna Malta 
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