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Notícia da Nacional

ABPF participa do 3º Encontro Temático sobre Turismo Ferroviário
em São Roque
No dia 05 de junho
aconteceu o 3º Encontro
Temático com o tema
“Turismo Ferroviário:
Desafios do Planejamento e
Gestão de Ferrovias em
Destinos Turísticos” ,
realizado na Estância
Turística de São Roque.
Os desafios do
planejamento e gestão de
ferrovias em destinos
turísticos foi o tema Fórum
Turismo Ferroviário
promovido pela Associação
das Prefeituras das Cidades
Estância de São Paulo
(APRECESP), nesta terçafeira (5), em São Roque. O
encontro teve a participação
do prefeito anfitrião Claudio
Góes, do ex-secretário
estadual de Turismo Fabrício
Cobra, além de técnicos do
setor, representantes de
entidades e gestores
municipais.

O Fórum Turismo Ferroviário
faz parte da série Encontros
Temáticos, que discute
desafios e soluções para o
setor de turismo nas 70
estâncias paulistas. O
encontro teve a participação
dos palestrantes: Fábio
Barbosa (THG Consultoria e
Turismo Ferroviário), Bruno
Sanches (Associação
Brasileira de Preservação
Ferroviária), Adonai de
Arruda Filho (Associação

Brasileira das Operadoras de
Trens Turísticos e Culturais)
e Paulo Monteiro (Bonde de
Santos). A reunião foi
mediada por Márcio Santiago
(Federação dos Convention &
Visitor Bureaux de São
Paulo).
O evento, que
aconteceu na sede da
Associação Comercial, foi
aberto ao público que pôde
participar dos debates.

O Diretor presidente da ABPF Bruno Sanches recedendo o certificado de participação
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Regional recebe doação de rodas para carros e locomotiva;
prosseguem os trabalhos de reforma das locomotivas nºs 5, 505 e
604 e também os trabalhos na via permanente.
Mais oito rodeiros de
carros são reformados!
Quatro deles eram NOB e
foram reperfilados e trocados
dois rolamentos, bem como
ultra som nos eixos e rodas.
Os outros quatro rodeiros de
5” x 9”, do carro inox serie
500 receberam as rodas
novas, cedidas pela MWL e foi
trocado um rolamento
avariado. Estes rodeiros irão
para o carro CA-550 em
breve!!
Mais rodas são cedidas
pela empresa colaboradora
MWL Rodas e Eixos
localizada na cidade de
Caçapava – SP. Desta vez
recebemos rodas de 29” para
carros, de 33” para as
locomotivas Cooper
Bessemer e duas de 40” para
as locomotivas ALCo ou GM.
Fica nossos eternos
agradecimentos a empresa
M W L , s o b n o v a
administração e que tenham
todo o sucesso esperado.
Agradecemos o empenho de
nosso grande amigo e
associado, Octavio Augusto
Camerini, Engenheiro de
Qualidade da empresa.
O trabalho mais
importante do mês foi a
continuação da troca de
dormentes no km 13,800 ao
14, 200, fazendo a
substituição dos velhos em
madeira para o concreto bi
bloco. Também foi concluída
a troca de 120 dormentes do
trecho compreendendo a
Estação de Pedro Américo até

Rodeiros doados pela MWL

a PN das casas de turma no
final do km 15 e início do 16.
Fora isso foi concluída a
distribuição da brita e em
seguida a ida das maquinas
Plasser da empresa Engecon
para concluir o alinhamento,
nivelamento e regularização
do lastro. Mesmo com britas
antigas do próprio pátio, da
época da Mogiana, nem
parece o mesmo trecho após
os serviços concluídos. Os
serviços começaram no
13.700 e foi até o 15.000.

Fica aqui registrado
nossos agradecimentos a
toda a equipe de via e
colaboradores, bem como os
Engenheiros da Engecon,
que muito fizeram para que o
trecho ficasse praticamente
novo.
Em nossa modesta oficina
em Carlos Gomes, está sendo
concluído o ajuste da
transição da locomotiva GE
número 3 da Mogiana.
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Como não tem
documentos com dados, o
especialista em elétrica de
locomotivas, ex. Fepasa
Campinas, Sr. Leonel
Gonçalves Martins está
fazendo a mesma na pratica e
testando a locomotiva após a
cada acerto. Ela já está sendo
usada nas manobras e
alguns trens entre JG e TQ.
Mesmo sem a pintura,
a locomotiva 604 ano 1895 da
Paulista está operando no
trecho Jaguariúna
Tanquinho e em breve será
repintada. As vezes vai
novamente a locomotiva
Borsig número 9, de 1912, da
EFA.
Prosseguem os
serviços de pintura das
locomotivas 5 e 50, após o
termino da reforma das
partes em madeira. A
pequena 5 já foi dada a
primeira demão e a 50 está
sendo reparado e acertado as
laterais do tender, uma vez
que houve muitas soldas. O
trabalho consiste e
esmerilhar, lixar e acertar
com massa os pequenos
defeitos. Em breve ela estará
ostentando a pintura EFS.
Passou por revisão e
manutenção a locomotiva
401 de 1920 da NOB. Foram
substituídos os 4 rodeiros do
tender por outros revisados e
reperfilados, trabalho de um
dia de toda a oficina, e com a
ajuda do caminhão munck da
GT Locações do associado e
colaborador da ABPF
Campinas, Norberto
Tomassoni, também ex.
Fepasa de diversas funções
em depósitos de locomotivas
e guindastes até a época da
Trabalhos realizados nas locomotivas a vapor
Ferroban.
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Também está sendo
feitos outros pequenos
reparos e troca da tampa
dianteira da caixa de fumaça,
que estava corroída em parte
e está sendo feita uma
totalmente nova.
Nas oficinas de carros,
neste mês nenhum veículo
necessitou de reparos ou algo
emergencial. Os rodeiros que
foram tirados do tender da
401 (padrão de 4” 1/4” x 8”)
igual dos carros, será
totalmente revisado e após
concluído será aplicado no
carro NOB CA-37. Sempre um
jogo que sai é reparado e volta
para outro veículo qualquer
do mesmo modelo. Até o final
de 2018 todos carros NOB
terão os rodeiros trocados
para revisão.
Finalizando
agradecemos a fiel
participação dos associados:
Antonio Edson Laurindo dos
Santos, que cuida dos
sistemas de freios, Jean
Claud Ducombs, Vanderlei
Zago nas fotografias,
filmagens e operação dos
trens, Sr. João Sigrist, que
nos ajuda na manutenção das
locomotivas diesel e na
geração de luz dos carros de
passageiros e a liderança nos
serviços de recuperação de
maquinas e equipamentos. 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
Tomassoni também na
locomotiva diesel, Vanderlei
Costa, Cristiano Bueno,
Jurair Alves da Silva, Gerson
Nogueira Ramos que esta

Trabalhos realizados na via permanente da VFCJ
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participando dos projetos de
reativação da Litorina 5002,
Francisco Carlos Bianchi, na
fundição de peças, Sr. Albert
Blum, assessor da diretoria
da VFCJ e nosso elo com a
MRS, a empresa GT Locação
de Munck ltda., que sempre
colabora no carregamento e
transporte de material, a
empresa PRISMA 21 de nosso
associado e amigo Leslie Lee
Macfadem, que sempre nos
ajudou em doação de
acessórios e serviços para
locomotivas, ao grande amigo
Sr. Isaldo, na tornearia de

peças para as locomotivas, e
o agradecimento especial
para o Jorge Ciawlowisk
(Argentino) que cuida da
parte elétrica e iluminação do
pátio de Carlos Gomes e
Anhumas, uma vez que ele
vem quando tem condições de
deixar a família, ao Rodrigo
Cunha, que tem nos ajudado
nas oficinas e em serviços de
elétrica dos carros de
passageiros e outros que
participam e ajudam na
ferrovia de todas as formas.
Agradecimento especial
também para o amigo de

Piracicaba Sr. Andre Zinsli,
engenheiro agrônomo que em
muito tem colaborado
conosco na capina química
da via permanente e o Sr.
Evandro Zonzine na
recuperação do auto de linha
e o colaborador Ronald
(Borroso) e seu irmão Rodrigo
Fernando também nos
serviços de adaptação e apoio
nos serviços externos para as
locomotivas e do arquiteto
Denis W. Esteves, ajudando a
elaborar os projetos de
restauração, e a todos que de
certa forma colaboram com a
regional!

Sul de Minas

Finalizada a pintura da locomotiva 327; segue reforma da locomotiva
522 nas oficinas de Cruzeiro e do carro SD-02 em São Lourenço
Oficinas de Cruzeiro
A r e f o r m a d a
locomotiva 327, ex.
Leopoldina está praticamente
concluída. A pintura foi
finalizada com aplicação dos
filetes e inscrições nsa cores e
padrões da última fase de
pintura da Leopoldina.
D e n t r o
d o s
procedimentos que a Regional
Sul de Minas já tem
implementado à algum
tempo, um minucioso
trabalho de pesquisa,
catalogação e registro de
todos os elementos gráficos
aplicados no material rodante
que compõem seu acervo vem
sendo realizado. O material
que ainda apresenta esses
elementos semi-preservados,
está sendo catalogado, com o
registro de todos os
elementos, com a coleta de
todas as dimensões,
desenhos e fotografias, além

Início da marcação dos filetes da
cabine

Filetes já marcados na cabine para
pintura

Conferindo as medidas
espessura do filete

da

Filetes pintados nas cores corretas e
a placa com a numeração da
locomotiva já instalada; houve
também o cuidado de se pintar os
números e as letras com as cores
corretas

Início da marcação dos
filetes do tênder
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dos tons de tinta utilizados,
para que posteriormente,
após a conclusão dos
trabalhos de recuperação do
veículo, sejam reaplicados da
forma original.
Para a 327 houve todo o
cuidado de se pesquisar,
através de documentos e
fotografias antigas a tipologia
das letras e dos números bem
como suas dimensões através
de cálculo de escala na
fotografia baseado nas
medidas reais de cada veículo
além das dimensões
(espessura, raios de curva e
espaçamento) dos filetes,
feitos com as medidas das
especificações da Leopoldina;
as cores foram determinadas
com base em dezenas de
fotografias antigas, para que
se chegasse em tonalidades o
mais próximas possível das
antigas.

A 327 já com a pintura concluída

Após a marcação dos filetes, o
isolamento da lateral da
cabine e do tênder para a
pintura dos filetes: foi
utilizada pistola de pintura
para um melhor acabamento

Aplicação da máscara com o
“Leopoldina” no tênder

O filete amarelo foi pintado na
mesma etapa da inscrição
“Leopoldina”

Marcação dos filetes no areeiro

Máscara aplicada e isolamento feito
para a pintura do número no parachoque da locomotiva
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R e s t a m a g o r a
pequenos detalhes, como a
fiação elétrica e a instalação
definitiva dos faróis. Em breve
a locomotiva será levada para
Passa Quatro, onde assumirá
os trabalhos a frente do Trem
da Serra da Mantiqueira.
Trem de Guararema
O Trem de Guararema
p e r m a n e c e
e m
funcionamento normal,
circulando em todos os finais
de semana.
Outra vista da 327 já com a pintura concluída

Trem das Águas
O Trem das Águas
p e r m a n e c e
e m
funcionamento normal,
circulando todos os finais de
semana e feriados. Nas
oficinas, prossegue a reforma
do carro SD-02. Em paralelo
está sendo confeccionado o
novo mobiliário para o carro
BC-32 que irá seguir para
Passa Quatro para o Trem da
Serra da Mantiqueira.
Na via, os trabalhos de
manutenção preventiva
prosseguem normalmente,
com substituição de
dormentes, correção da
geometria da via e
descontaminação do lastro
antigo e complementação
com novo.
Trem da Serra da
Mantiqueira
O Trem da Serra da
Mantiqueira permanece em
funcionamento normal,
circulando em todos os finais
de semana e feriados
nacionais.
Foi um sucesso o trem
solidário realizado no último
dia 20/05/2018, às 14h30
mais um passeio especial em
prol da Santa Casa de Passa
Quatro aconteceu e foi um
sucesso de público.

Os truques do tênder foram removidos para receber uma última manutenção
e lubrificação dos pratos

Na plataforma de Passa Quatro, houve uma apresentação dos músicos
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Os ingressos para o
trem foram vendidos
diretamente pela Santa Casa
e toda a renda ficou para a
instituição, sendo o passeio
de trem 100% subsidiado
pela ABPF Regional Sul de
Minas, dentro de seu
programa de "Trens Sociais”,
não acarretando ônus algum
para a instituição ou
qualquer outro órgão público.
Essa é mais uma
iniciativa dentro do programa
“Trens Sociais” onde visa-se
contemplar a comunidade
local e as instituições de
relevância dos municípios.
Viagens de trem são
oferecidas onde os bilhetes
são fornecidos ao passageiro
em troca de doações a serem
repassadas para instituições
filantrópicas, além de ser
uma forma de incentivar a
educação patrimonial no
município e promover o
acesso à este meio de
transporte, sendo um resgate
desse importante capítulo da
história do municíp Ainda
dentro do programa “Trens
Sociais”, recebemos no
último dia 20 alunos e
professores da Escola Jardim
da Fonte de Passa Quatro,
sem custo algum para
alunos, professores, escola
ou qualquer outra instituição
ou órgão público; iniciativa
100% subsidiada pela ABPF
Regional Sul de Minas.
Continuam os
trabalhos de manutenção de
via em Passa Quatro, onde
está sendo feita a renovação
d o
l a s t r o ,
c o m
descontaminação do
existente e aplicação de novo
para complementação, troca
de dormentes e correções na
geometria da via.

O público chegando na plataforma da estação de Passa Quatro

Os passageiros já embarcados para o passeio no Trem da Serra da
Mantiqueira

Os alunos acompanhados pelos professores da Escola Jardim da Fonte já
embarcados no trem para o passeio
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Têm início as grandes viagens em comemoração aos Cinquenta
Anos da Conclusão das Obras do Tronco Principal Sul; início da
restauração do carro C-04

Treinamento cedido pela Concessionária Rumo Logística sobre segurança em área ferroviária

No inicio do mês de
maio recebemos um
treinamento, cedido pela
concessionária Rumo
Logística, ministrado pelo
especialista em segurança do
trabalho, Alcemir da sede em
Rio Negro. Um encontro que
reuniu a equipe do Trem das
Termas, que se deslocaram
de Piratuba, alguns
representantes do Núcleo do
Vale do Itajaí e toda equipe do
Trem da Serra do Mar. Foi um
momento de valorizar os
diversos métodos de
segurança no trabalho,
operando sempre nas áreas
da Rumo, temos que seguir
uma série de procedimentos,
que vem a zelar pela nossa
segurança e de nossos
usuários.

A concessionária vem
implantando a “Rumo Zero
Acidentes”, uma campanha
com objetivo de evitar
qualquer tipo de acidente de
trabalho e ao meio ambiente.
Com o lema “Se não for
seguro não faça” nos foi
repassado diversos exemplos
de acidentes e incidentes,
envolvendo áreas
ferroviárias, os perigos e os
riscos, além de grande
explanação sobre os
Equipamentos Individuais de
Segurança, que são usados
nas mais diversas operações
dentro da empresa Rumo.
Também nos foi repassado
algumas das normas do
“Regulamento de Operação”
(RO), por fim uma pequena
avaliação.

Boa parte de nossa
equipe já tem os
treinamentos do RO, como os
maquinistas e os
manobradores, assim como a
devida reciclagem e avaliação
anual, mas esse encontro
também serviu para
transmitir essas informações
a equipe de vendas, as
atendentes e secretárias.
Além de servir para
u m a
g r a n d e
confraternização, com toda
nossa regional, aproveitando
toda nossa equipe reunida
aqui em Rio Negrinho, que é
uma coisa muito rara de
ocorrer, na passagem do dia
do trabalhador e dia do
ferroviário.
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N a s o f i c i n a s
prosseguiram em ritmo
acelerado dos trabalhos de
recuperação da fornalha da
locomotiva Mikado nº 04.
Esta máquina que pertence
ao Trem do Vinho, na Serra
Gaúcha, que foi nos enviada
para a troca do interior da
sua fornalha. Assim foi mais
um mês de muita solda nesta
máquina, mas agora já na
fase final inicia-se a
montagem dos instrumentos,
foi necessário a confecção de
prisioneiros para o
fechamento de tampas,
também foi re- instalados os
bujões. Agora a máquina
segue para os últimos ajustes
para a vedação, assim
podendo iniciar os testes de
pressão hidrostático, então a
montagem da cabine, o
restante dos instrumentos, o
carregamento e a entrega da
locomotiva.
Já na locomotiva
Articulada Mallet nº 204,
finalizaram-se todos os
trabalhos de revisão e
também das melhorias que
permitiram o deslocamento
da máquina com sucesso até
a cidade de Monte Castelo.
Nesta última parte da revisão
foi refeito parte do sistema
elétrico, também a instalação
do gerador sob o tender e das
novas baterias. Neste mês de
maio trabalhou-se muito
para entrega de mais um
carro passageiro, o C-04 que
estava já há muito tempo sem
atividade, com o surgimento
dos passeios “Eventuais e
Comemorativos” nas mais
diversas cidades aqui no sul,
houve-se a necessidade de
colocarmos mais um carro na
composição.

Últimos ajustes para a vedação com confecção de novos prisioneiros para
os testes hidrostáticos e a entrega da máquina

Novo sistema elétrico na locomotiva Mallet nº 204
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Foi um mês de muita
atividade no setor da
marcenaria e pintura,
também realizamos certa
reestruturação nas colunas e
o reaperto de todos os
tirantes, houve tirante que
teve que ser feito novo.
Foi necessário envolver
nosso soldador e nosso
torneiro, em um serviço de
reforço com peças de metal
que deixou o carro com
excelente resultado.

Início dos trabalhos no interior do carro passageiro C-04

Todo carro foi pintado,
interior e exteriormente, o
assoalho com muita
irregularidade recebeu uma
chapa de MDF Naval, e que no A nova pintura no interior do carro passageiro C-04
mês seguinte será aplicado
um piso de Dercoflex.
Este carro também
recebeu nova fiação elétrica,
agora com duas linhas,
corrente contínua e alternada
além da fiação do sistema de
som.
As partes metálicas das
poltronas receberam uma
considerável limpeza, e Nova pintura externa do carro passageiro e reestruturação das vigas de
também uma mão de tinta, sustentação
agora na cor platina.
Foram confeccionados
novos encostos e assentos,
em madeira, estes já foram
encaminhados para estofaria
onde colocaremos nova
camada de espuma e um
revestimento na cor cinza.
Este carro não ficará
pronto para os passeios
na cidade de Monte Castelo, O reforço estrutural com uso de peças em metal assim como os novos
estamos trabalhando para tirantes
levá-lo junto na composição
Nos serviços de
a Anderson Oliveira, que
que vai para o Paraná, a
recuperação
deste
carro
v
eio de Marcelino
cidade da Lapa/PR e Ponta
queremos
muito
agradecer
ao
Ramos/RGS, que estão
Grossa/PR, a previsão para o
Peterson
Nepomuceno
Pinto,
sendo
muito importantes no
término dessa restauração
que
veio
de
Piratuba
e
também
auxilio desta restauração.
será dia 12/07.
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As peças em metais foram confeccionadas e encaixadas
nas vigas que foram entalhadas aumentando sua
estrutura

A nova instalação elétrica e a limpeza da estrutura
metálica das poltronas

A pintura das estruturas metálicas das poltronas, encostos de braços e janelas

A nova confecção dos encostos e dos assentos em madeira
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Outro carro que
estamos trabalhando, e que
também fará parte na
composição é um carro
dormitório, este trará maior
conforto a nossa equipe
nestas viagens de longa
distância. Este carro foi
usado pouquíssimas vezes
por nós, e usado por muito
tempo como nossa biblioteca.
Nele encontram-se cinco
camarotes, um deles com
quarto de casal e os outros
com beliches, com
capacidade para acomodar
confortavelmente dez
pessoas e ainda uma ampla
sala para receber visitante.
Era um carro passageiro que
ainda no tempo da Rede
Ferroviária Federal, em 1995
bem ressecado, que ficava na
calda, sfoi transformada em
dormitório, provavelmente
para uso dos engenheiros que
vistoriavam as linhas.
A primeira melhoria
neste carro,
foi
a

Os primeiros trabalhos no carro dormitório que fará parte da composição
das viagens longas

substituição do acrílico, já
substituído por três vidros
temperados.
Também estamos
trabalhando na montagem de
uma porta, que não havia
antes, que servirá para dar

passagem ao resto da
composição com trem em
movimento.
Este carro dormitório
também só ficará pronto
para junho, quando
viajaremos para o Paraná.

O translado até a cidade de Monte Castelo com pouco mais de 140 Km foi com auxilio da locomotiva Diesel G-12
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Iniciam este mês as
viagens em comemoração aos
cinquenta anos da conclusão
das obras de construção da
Ferrovia Tronco Principal Sul.
Agora em maio o cronograma
das viagens nos leva a cidade
de Monte Castelo, na
passagem do aniversário dos
seus 56 anos e da 8º Festa do
Tropeiro, uma programação
de sete passeios entre os dias
12 e 15. Com saída em Rio
Negrinho dia 08/05 e o
retorno dia 16/05, tivemos
um translado muito tranquilo
com auxílio da locomotiva
Diesel G-12.
Os passeios em Monte
Castelo foram autorizados
pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres –
ANTT e publicado no Diário
Oficial da União em 11 de
maio de 2018, pela portaria nº
45 no da ANTT processo nº
50500.379856/2018-80,
esses passeios são
considerados os passeios
“Eventual e Comemorativo”.
Os passeios partiram
da Estação de Monte Castelo
no Km 87 e foram até o
Viaduto do Minhocão no Km
117, a maior obra de arte da
engenharia ferroviária no
trecho de Mafra – Lages. Os
passeios foram divididos em
duas partes, a primeira da
Estação de Monte Castelo até
a Estação Arigolândia, trecho
mais plano passando pela
Estação Rio da Serra, a ponte
do Rio da Serra e a ponte do
Rio Canoinhas. Já no
segundo trecho, uma
pequena rampa de um e meio
por cento, inicio da subida na
Serra do Espigão, trecho
conhecido como tunelândia,
um dos pontos mais
interessante onde os
passageiros passaram por

sete tuneis, o menor com
cento e cinquenta metros e o
maior com trezentos e oitenta
metros, somando todos os
tuneis, são mil e quinhentos
metros de túnel neste trecho.
Ainda passamos pela
Estação do Minhocão, mas o
ponto alto dos passeios
sempre era o Viaduto do
Minhocão com 305 metros de
extensão. A Estação de Rio da
Serra leva o nome do rio, que
passa já próximo, a Estação
de Arigôlandia, faz
homenagem à pessoa do
“Arigó”, esse foi o apelido dado
ao rapaz jovem, que era
solteiro, e que se candidatava
para trabalhar para o
exercido na construção da
ferrovia.
Dizem os mais antigos
que entre a Estação de
Arigôlandia e Estação
Ferradura, poucos
quilômetros acima havia mais
de 10.000 jovens trabalhando
nesta obra. Este trecho da
Estrada de Ferro Tronco
Principal Sul – TPS, foi
executando pelo Segundo
Batalhão de Engenharia com
sede na cidade de Rio
Negro/PR. Já a Estação de
Minhocão leva este nome
porque no local da estação e
seu pátio foi escavado um
corte muito grande, dizem
que no local havia muitas
minhocas grandes,
coincidência ou não o Viaduto
do Minhocão também tem um
formado de uma minhoca.
Os passeios foram um
sucesso, sendo transportados
quase 3.000 passageiros,
entre convidados, cortesias,
alunos da rede municipal e
pagantes. Na Estação de
Monte Castelo montou-se
uma pequena bilheteria,
cercamos e identificamos com

placas a plataforma para a
segurança de todos os
embarques e desembarques,
assim como em todos os
passeios tivemos a presença
da Defesa Civil realizando a
cobertura em todas as
passagens de nível e a
presença sempre dos
bombeiros. Queremos
agradecer aqui
a todas as pessoas que
contribuíram com mais esse
grande evento, do
administrativo da
Concessionária Rumo, a
Carmen Maron, Andrea
Mercaldo e Marcelo Fiedler a
equipe do Centro do Comando
Operacional – CCO, da equipe
da Rumo na Estação de
Monte Castelo o Coordenador
Tiago Sepriano, o líder de
pátio Alexandre Semke, ao
maquinista Edgar Costa e dos
condutores de auto de linha
Jasiel Litz e Rogerio Martins.
Também ao Peterson
Nepomuceno Pinto, Roberta
Bonatto, Fabiola Vieira,
Jéssica Stiegler, Bernadete
Strait que trabalharam na
operação e atendimento dos
passeios, a Tania Mara
Gomes e ao Claudio Hoppe
que trabalharam na venda
dos bilhetes, ao Diogo Seger
que se fez presente mais uma
vez registrando as mais belas
fotos do passeio, ao Anthar
Cesar que registrou as
imagens em pequenos vídeos
e já postou nas redes sociais,
a presença da Defesa Civil e
dos Bombeiros a Assessoria
de Imprensa da Prefeitura, em
especial a Kika Medeiros de
Souza e ao Prefeito de Monte
Castelo Jean Carlos Medeiros
de Souza que acreditou e se
envolveu em mais esse projeto
da ABPF.
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A movimentação na Estação de Monte Castelo foi intensa em todo fim de semana com passageiros de toda região

Os primeiros passeios entre Monte Castelo e o Viaduto Minhocão

Um belo passeio, um dia de frio e mais lindas fotos
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Rio das Pedras

Túnel 6

Túnel 7

A maior obra da engenharia no trecho entre Mafra – Lages o Viaduto do Minhocão com 305 metros de extensão
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Já o Trem da Serra do
Mar teve sua saída no dia
20/05 em um dia de muito
frio, com o céu azul e sol
brilhante, foi um passeio
diferente, pois já haviam
muitos anos que a máquina
não descia de frente, isso
ocorreu neste dia em que
tivemos um momento muito
favorável para fotos. Mais
uma vez tivemos a presença
da Locomotiva G-12 que
desceu junto com a
Locomotiva Mallet nº 204.
A equipe do corpo de Bombeiros e da Defesa Civil que nos auxiliou em
todos os passeios

Finalmente um passeio no Trem da Serra do Mar com a locomotiva de
frente na descida

Uma manhã de muito frio, mas que
proporcionou excelentes fotos

Um belo dia de passeio para belas fotos na paissagem da Serra do Mar
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Em Piratuba no Trem
das Termas os passeios
continuam normalmente,
com as saídas confirmadas
nos sábados e com grupos
mínimos nas quartas feiras.
Neste mês retomamos as
atividades na construção da
Linha nº 06 no pátio da
estação de Piratuba, com
trabalhos de terraplanagem e
montagem da linha. Esta
linha já havia sido iniciada no
inicio do ano, para abrigar os
autos de linha, agora em uma
segunda fase será concluída
com o aparelho de mudança
de via – AMV ao norte. Essa
linha terá uma cobertura que
permitirá o envio de mais dez
carros que ficaram protegidos
e farão parte da composição
do Trem das Termas. Esses
carros estão em Rio Negrinho,
se trata da “Composição
Farroupilha” composto por
um carro bagageiro, um carro
dormitório, dois carros
restaurante e três carros de
passageiro. Iniciaram
também na via permanente
aplicação dos dormentes, que
chegaram no mês passado,
doados pela Rumo.
Agradecemos a
preciosa ajuda de nossos
voluntários e a nossa equipe
de colaboradores da oficina, a
equipe de mecânicos, nas
oficinas em Rio Negrinho, ao
torneiro Maicon Ernesto
Streit, ao soldador Darci José
Ferreira de Souza, a turma
dos serviços gerais que
resolvem todos os
imprevistos, Renan Caique
Maas, Luan Vitor Veiga, Iuri
de Lima Vilela da Silva,
Anderson Oliveira e Peterson
Nepomuceno Pinto, aos Eng
James e Marlon Ilg, ao
restaurador Everaldo Pilz e ao

Os trabalhos de terraplanagem e construção da linha nº 06 no pátio da
Estação de Piratuba

A nova linha vai proporcionar o envio de mais carros a Piratuba
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Diogo Seger pelas belas
fotos. Também o
agradecimento a todos que
ajudam nos dias dos
passeios, em especial as
ferromoças Fabiola e
Priscila, os músicos que
animam nossos passeios
Sandro e Tiago, aos que
alegram o almoço de Rio
Natal, Alisson e Deived, da
Bekos Son e Iluminação,
patrocinados pela Prefeitura
Municipal de São Bento do
Sul, através da sua
Secretaria de Turismo, a

equipe de cozinheiras de Rio
Natal, em especial a Eliane
que preparam o saboroso
almoço nos dias de passeio.
A equipe do Trem das
T e r m a s ,
q u e
incansavelmente operam
diversos trens durante o
mês, as atendentes Roberta e
Maridiane, a equipe de
tração em especial ao
Rodrigo, a equipe de
animadores em especial ao
Leo Jair de Ávila, nossa
grande equipe de via
permanente, em especial ao
Jeferson, que além de suas

atribuições na via sempre se
esforçam para auxiliar a
equipe de manutenção de
carros e da locomotiva.
Mais informações
sobre o Trem da Serra do Mar
com Fabiola e Suiani, pelos
fones (47) 3644-7000 e (47)
9.9986-0600 ou pelo site
www.abpfsc.com.br , sobre
o Trem das Termas com
Roberta ou Maridiane pelos
fones (49) 3553-1121 e (49)
9.9121-7700 ou pelo site
www.abpfsc.com.br .

Paraná

Regional sediou reunião da Assembléia Nacional da ABPF
No dia 1.° de julho
Curitiba-PR teve a honra de
receber, pela primeira vez,
uma reunião da Assembleia
Nacional da ABPF. Houve
recorde de membros
presentes. A reunião ocorreu
no vagão-museu da Regional
Paraná, onde foram
discutidos diversos e
relevantes temas acerca da
preservação ferroviária
nacional, sobre as atividades
da regionais e foi feita a
apresentação do balanço
geral.
Após o ato formal,
todos foram recebidos para
um churrasco ao ar livre, no
pátio da Entidade, onde
puderam trocar experiências
e aproximar as regionais.
Depois, boa parte dos
presentes se deslocou até
Ponta Grossa-PR, onde a
Regional SC promovia
passeios, tracionados pela
Locomotiva 204, entre Desvio
Ribas e Guaragi.

Reunião em Curitiba

Reunião em Guaragti
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Mais um mês de atividades rotineiras
O mês de maio e este
início de junho foi mais um
período de absoluta
normalidade para o NuRVI,
com a equipe se dedicando
às atividades rotineiras com
especial atenção à
composição histórico
cultural, uma vez que a via
férrea está
em perfeitas
condições de trafegabilidade e
o clima nos meses passados
tem ajudado sobremaneira.
Para não dizer que
nada foi feito com referência
à via férrea e as instalações de

Serviço de desbaste da vegetação

infraestrutura, o
coordenador Otávio Georg
Junior decidiu realizar neste
período o desbaste e corte de
vegetação – árvores exóticas em frente a
casa
recentemente adquirida,
objetivando a preparação
para a futura construção do
desvio ferroviário, cuja
entrada será exatamente
neste local.
Apesar de ainda não
termos AMVs para esta
finalidade, objetiva-se com
isso adiantar possíveis

serviços de preparação do
terreno neste local.
Além do mais, a
vegetação ali existente
oferecia sombra em demasia
para a residência, e agora a
insolação mais acentuada
contribuirá para sua
conservação, afastando a
umidade excessiva.
O coordenador Otávio
Georg Junior aproveita a
oportunidade para agradecer
a todos que mais uma vez
colaboraram nas atividades
deste período em especial no
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dia 10 de junho, dia do
passeio deste mês,
novamente coroado de pleno
êxito.
A todos nosso muito
obrigado
SERVIÇO
O NuRVI possui
atendimento semanal e
presencial na plataforma de
embarque, que funciona
dentro de um histórico vagão
de 1946.
O atendimento também é
feito pelos telefones (47) 33536090 e (47) 98894-5517 e-mail
efsc@abpfsc.com.br . Dento do
vagão há uma pequena
conveniência e também
exposição de peças históricas, a
maioria cedidas pelo IPHAN, as
quais marcaram a história da
ferrovia Brasileira.
Além destas peças o
visitante também poderá
vislumbrar a
histórica e
centenária caixa d'água da
EFSC agora postada sobre o
prédio do sanitário. Partindo
da plataforma,
o trajeto
revitalizado da ferrovia é de
uso público nos seus 1,7 kms
iniciais, portanto, pode ser
visitado a qualquer tempo.
Este trecho preserva o
túnel de 68 mts, a ponte de
dois arcos em pedra granítica
ao
estilo românico
e a
passagem superior também
em estilo românico, além de
um belíssimo trecho que
passa em meio a uma mata
atlântica secundária.
O restante do trajeto,
que passa pelas instalações
da Hidrelétrica Salto Pilão é
de uso restrito aos
associados do NuRVI.

É neste trajeto que se
localiza a garagem que
guarda a
composição
histórico cultural,
que só
poderá ser visitada com
acompanhamento de
associados devidamente
autorizados pela gerência da
Hidrelétrica.
O acesso à localidade
de Subida, ponto de partida
do trem, se dá pelo Km
112+500mts para quem
procede de Blumenau e pelo
Km 113 – 500mts para quem
procede de Rio do Sul
Em Rio do Sul, na estação de
Matador, encontra-se
depositado parte do material
rodante do NuRVI, ainda 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.
OUTRAS ATRAÇÕES
FERROVIÁRIAS DO VALE
DO ITAJAÍ – SC
- Museu Municipal
Ferroviário
Silvestre
Ernesto da Silva – antiga
estação ferroviária de Indaial
– centro – Rua Marechal
Deodoro da Fonseca – telefone
3394-0708. A exposição do
museu conta com diversas
peças cedidas pelo NuRVI em
parceria com o IPHAN.
- Museu Ferroviário
e
Exposição Fotográfica - Sala
Hermann Baumann –
Fundação Cultural de
Ibirama – antigo Hospital
Hansahoehe – contatos pelo
telefone (47) 3357 – 4442. A
exposição conta com diversas
peças cedidas pelo NuRVI.

Ponte Ferroviária sobre o
Rio Itajaí – BR470 - trevo de
acesso a Ibirama
Locomotiva Macuca – jardim
da Prefeitura Municipal de
Blumenau, com vista à ponte
ferroviária metálica.
- Maquete Ferroviária –
carro passageiro PS5,
exposto no Mausoléu Dr.
Blumenau, próximo ao prédio
da Fundação Cultural de
Blumenau.
- Estação Ferroviária de Rio
do Sul – Avenida Oscar
Barcelos S/Nº – centro –
Museu Histórico do Alto Vale
do Itajaí.
Maiores informações com
Luiz Carlos Henkels – NuRVI
/ABPF ( 47) 3333-1762
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