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Inaugurada em Campinas a locomotiva GM – GL-8, ex-Mogiana, em
dia de festa. Foram apresentadas também as casas de turma de
Carlos Gomes, devidamente restauradas.

Antes de entrar em operação a GL-8 posou para fotografias no girador de Jaguariúna (foto V.A.Zago)

Em solenidade festiva
realizada no dia 18 de
novembro, voltou ao tráfego,
tracionando trem especial, a
locomotiva nº 57, GM modelo
GL-8 da antiga Mogiana.

Essa locomotiva,
construída em outubro de
1960 nos EUA, pela General
Motors, divisão EMD, foi
importada pela Cia.
Mogiana, a maior usuária

brasileira desse tipo de
locomotiva, que possuiu uma
frota de 23 unidades da GL8.
As GL-8 também foram
utilizadas
por
outras

A locomotiva 57 - GL-8 foi fotografada junto de outras locomotivas da ABPF (fotos V.A.Zago)
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ferrovias brasileiras,rodando
na E.F.Sorocabana, na
R.V.Paraná-Santa Catarina,
na V.F. Centro Oeste, na E.F.
Noroeste do Brasil e na E.F.
Dona Tereza Cristina.
Há cerca de um ano e
meio o DNIT fez a cessão da
GL-8 para a ABPF com a
anuência da concessionária
FCA, hoje VLI.
Os associados e
c o n v i d a d o s q u e
c o m p a r e c e r a m à
inauguração, puderam
apreciar, a bordo do antigo
carro restaurante R-1, o
famoso Filé Arcesp,
devidamente preparado com
muito carinho pelo associado
e amigo Cristiano Bueno e
sua esposa Elaine Bueno.

Na inauguração não podia faltar o banho de champanhe na locomotiva,
que foi realizado por várias autoridades e diretores presentes. Na foto , o
Dr. Mario Dirani, da Secretaria de Parcerias de Investimentos da
Presidência da Repúbloica

Foi erguido um brinde à locomotiva 57: da esquerda para a direita o Sr. Leonel Martins (ferroviário eletricista da
ex-Fepasa), Dr. Daniel Chaves do Carmo (diretor da Engecom), Claudionor Sinfronio Rodrigues (Engecom),
Geraldo Godoy (sócio da ABPF e apresentasdor da solenidade), Marcelo Rodrigues (Relações Institucionais da
Rumo, Helio Gazetta Folho (diretor administrativo da ABPF Campinas), Guilherme Perim (Rumo Logpística), Dr.
Mario Dirani, Sr. Octavio Augusto Camerini (MWL Rodas e Eixos) e Juarez Spaletta (fundador da ABPF).
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Com almoço a bordo a composição especial tracionada pela GL-8 seguiu pela via permanente da VFCJ, que se
encontra em excelente estado .(fotos V.A.Zago)

T a m b é m
f o i
apresentada neste dia a nova
pintura externa das casas de
turma da estação de Carlos
Gomes.
As quatro casas foram
repintadas nas cores
originais.
Antes da pintura as
casas passaram por uma
reforma geral. Foram feitos
reparos na alvenaria,
na
parte elétrica e hidráulica e
no telhado
Em nossas oficinas
prosseguem os serviços no
carro restaurante serie 500
. Também foram feitos
reparos nos carros CA- 550,
como troca de estofamentos e
limpeza externa com
detergente próprio para o inox
brilhar.

A chagada da GL-8 na estação de Jaguariúna, repleta de turistas,
causou sensação entre os que lá estavam.(foto V.A.Zago)

Depois de mais de 40 anos, as casas de turma de Carlos Gomes, apelidada de “Vila do Encantado”, passaram
por reforma completa e voltaram a ter o padrão da antiga Mogiana.(fotos Maurício Polli)
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Aspectos da via permanente (fotos de Marcio Silva)

Na seção de vapor,
prosseguem os trabalhos na
604 e passou pro revisão e
reparos diversos a locomotiva
401 da Noroeste do Brasil.
Na via permanente
continuam os serviços de
contenção de brita nas
cabeceiras dos pontilhões,
usando placas de concreto de
piso, usadas para poder
recolocar a quantidade ideal
de brita, sem a mesma cair
pelas cabeceiras. As placas
são fixadas com tubos de
caldeira usados. Em outros
trechos está sendo feita a
recuperação e recomposição
do lastro, com o uso da retro
escavadeira. Após isso, será
novamente passada a
reguladora de lastro para dar
acabamento e melhor
distribuição.
F i n a l i z a n d o
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
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
Louwart, engenheiro
agrônomo que em muito tem
c o la b o r a d o c o n o s c o n a
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!

5
Sul de Minas

Reforma da locomotiva 327 e do carro SD-02 em São Lourenço; Trem
Solidário em Passa Quatro; lançamento de livro em Guararema com
apoio da ABPF
ficinas de Cruzeiro
Prosseguem os
trabalhos de reforma da
locomotiva 327, ex.
Leopoldina. Os acessórios da
locomotiva estão sendo
reparados, pintados e
reinstalados. A cabine foi
instalada na locomotiva e
agora a reforma chegou em
sua fase final.
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.
Foi lançado em
Guararema o livro: “Estação
Memória: O trem da
camaradagem na cidade de
Guararema (1899/1980)”,
redigido pelo professor e
historiador Mário Sérgio e
publicado pela Editora
Capella com apoio da MRS
Logística e da ABPF.

Esse livro é mais uma ação em prol
do resgate da história da ferrovia em
Guararema, que começou com a
restauração das estações de
Guararema e de Luís Carlos e a
implantação do trem turístico.

A cabine da locomotiva 327 sendo montada; as novas chapas de
revestimento dos cilindros também já foram confeccionadas e instaladas

O evento contou com a
presença de diversas
a u t o r i d a d e s
e
representantes da ABPF e da
MRS Logística.
Aconteceu em
Guararema na sexta-feira,
dia 17/11, o Encontro de
Gestores Municipais. O
secretário de Estado da
Justiça e da Defesa da
Cidadania, Márcio Fernando
Elias Rosa, foi recebido pelos

prefeitos na sede da
Prefeitura de Guararema
onde ele conheceu alguns
projetos da cidade, onde na
sequência foram todos para a
estação, onde foram
recebidos pelo Diretor
Secretário da ABPF, Bruno
Sanches, e seguiram no
Trem de Guararema para a
Vila de Luís Carlos, onde
então foi realizado o
Encontro de Gestores.

Evento de lançamento do livro: dentre os presentes, o Diretor-Presidente e o
Diretor-Secretário da ABPF Jorge Luiz Sanches e Bruno Crivelari Sanches
respectivamente
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Diversos prefeitos, secretários municipais, deputados, vereadores, defensores públicos, advogados, promotores de
Justiça e educadores embarcaram no Trem de Guararema e puderam conhecer um pouco do trabalho realizado pela
ABPF

O evento reuniu
prefeitos, secretários
municipais, deputados,
vereadores, defensores
públicos, advogados,
promotores de Justiça e
educadores e é resultado de
uma aproximação dos
prefeitos do Condemat com o
secretário de, e que tem
gerado ações práticas nas
cidades e o encaminhamento
de demandas específicas das
cidades.
O evento contou com o
apoio da ABPF e foi mais uma
oportunidade de apresentar o
trabalho realizado pela
associação à diversas
autoridades.

Trem das Águas
O Trem das Águas
p e r m a n e c e
e m
funcionamento normal.
Nas oficinas,
prosseguem os trabalhos de
reforma do antigo carro
bagageiro de madeira, que
está na fase final.
Em breve será iniciada
a confecção do mobiliário
para então finalizar os
últimos detalhes para que o
carro entre em operação.

Prossegue a reforma do
carro SD-02.
Grande parte da
estrutura foi substituída por
nova e todo o revestimento
externo foi confeccionado
novo e já está instalado.
Agora está sendo
confeccionado todo o
revestimento interno e em
breve o carro será devolvido
ao tráfego.

Guararema esse ano
terá a sua tradicional
iluminação e decoração de
Natal; o Trem de Guararema
circulará em um horário extra
todos os sábados do mês de
dezembro, com partida da
estação às 17h30, chegando
de volta às 19h30.

Carro SD-02 já com o novo revestimento externo instalado
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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
Mantiqueira

Serra

da

O Trem da Serra da
Mantiqueira permanece em
funcionamento normal.
Foi um sucesso o Trem
Solidário realizado em prol da
Casa de Caridade de Passa
Quatro “Santa Casa” no
último dia 12 de novembro.
Os bilhetes para o passeio de
trem foram distribuídos em
troca de kit's compostos por
materiais e alimentos não
perecíveis. Foram
determinados 9 tipos de kit
que foram montados de forma
a suprir as necessidades da
Casa de Caridade além de
terem um custo bem próximo
uns dos outros.
Foi realizada ampla
divulgação na cidade e pelos
meios eletrônicos, como sites
e fanpages em redes sociais e
a procura foi grande, tendo o
trem saído com lotação
completa.

Lotação máxima no trem: sucesso da campanha realizada pela ABPF

Arrecadação com a troca por passagens do trem: todas as doações foram entregues a casa de Caridade de
Passa Quatro
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Esse Trem Solidário faz
parte do programa “Trens
Sociais”, desenvolvido pela
ABPF em seus trens que
visam contemplar a
comunidade local e as
instituições de relevância dos
municípios. Viagens de trem
são oferecidas onde os
bilhetes são fornecidos aos
passageiros 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 município.

O custo dessas viagens
sociais é 100% subsidiado
pela ABPF, não havendo
nenhum ônus para as
entidades ou órgãos públicos
e as doações são entregues
sempre na íntegra para as
entidades alvo das
campanhas.
A estação de Passa
Quatro recebeu as bandeira
fixas acima das novas portas
do saguão. Tanto as portas
quanto as bandeiras foram
confeccionadas na
marcenaria de São Lourenço
e seguem o mesmo modelo da
estação de láContinuam
também os trabalhos de
manutenção de via em Passa
Quatro,

As bandeiras fixas confeccionadas
na marcenaria de São Lourenço já
instaladas sobre as novas portas
do saguão da estação de Passa
Quatro

onde está sendo feita a
renovação do lastro, com
descontaminação do
existente e aplicação de novo
para complementação, troca
de dormentes e correções na

Santa Catarina

Prosseguem os trabalhos na locomotiva Mikado nº 4, do Trem do
Vinho. Outros fatos importantes marcaram as realizações da
Regional em outubro.
O mês de outubro é dedicado
à Locomotiva Mikado nº 04,
pertencente ao Trem do
Vinho em Bento Gonçalves,
que está sob os cuidados de
nossa equipe de mecânicos,
onde está sendo trocada sua
fornalha.
Este mês é o prazo para
entrega do serviço, e o tempo
começa a ficar apertado.
Neste momento os trabalhos
de estampagem começam a
chegar ao fim.
Originalmente essas
peças eram estampadas,
provavelmente com grandes
prensas, agora são forjadas
de maneira artesanal.
Para isto, construímos
moldes.

Nesses moldes as
chapas de 10 mm são
encaixadas, depois rebatidas
a uma temperatura que
chega a 500° graus.
Assim concluímos a
chapa que forma o teto da
fornalha, bem como as duas
paredes laterais e a parte da
frontal,
que foi mais
trabalhosa, também se
trabalhou na estampagem
da boca da fornalha, que já
esta pronta para a
instalação.
A primeira peça que
ficou pronta foi o teto da
fornalha, que foi instalado no
interior da fornalha sem
maiores problemas, usando
um sistema de tirantes.

Finalização das chapas que
formarão o teto e a parte frontal da
fornalha
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Inicio da montagem das peças no interior da fornalha (parte frontal e teto)

Esse sistema é muito
interessante, pois fixa o teto
ao estais, na sequência
colocamos a parte frontal, que
passa agora pelo trabalho de
soldagem.
Muito serviço também
nos tornos, que trabalharam
simultaneamente em duas
máquinas, para usinar
centenas de estais, que
chegam até a 520 mm de
comprimento, todos ainda
estão sendo furados. Esse
forro passante garantirá
maior segurança da caldeira.
Estampagem da peça que formará
a boca da fornalha

Trabalho de usinagem de centenas de estais das mais diversas medidas

As duas primeiras peças nos
últimos ajustes antes da
montagem no interior da fornalha
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Os trabalhos na
histórica Locomotiva Mogul
nº 11, que é do acervo da
ABPF do Paraná, também
avançou, em menor ritmo
este mês, mas ocorreu a
finalização da troca dos aros
na roda dianteira, que seguiu

para usinagem, agora este
rodeiro está zerado, pronto
para rodar, a peça recebeu
pintura, e ficará aguardando
para montagem, também
iniciamos a montagem das
braçagens e dos puxavantes,
além de outros ajustes.

Os primeiros ajustes na montagem
da nº 11

As primeiras peças da braçagem e
do puxavante

Com os compromissos
agora para o fim do ano, não
será possível a emprega da
máquina em dezembro.
A finalização, os testes
e a entrega ocorrerá no início
de 2018.

Usinagem da nova roda guia

A presença do Grupo Germânico Oberlandfest animando os embarques e distribuindo chopp nos passeios do
mês de outubro

Em Rio Negrinho
tivemos este mês os dois
passeios, o Trem da Serra do
Mar, que teve três saídas e o
Trem do Planalto com uma
saída. O roteiro na serra teve
um toque germânico, mês em
que Santa Catarina celebra
as festas de outubro,
contamos com a presença do
Grupo Germânico
Oberlandfest, que realizou
danças típicas e fez

No passeio do dia da criança
muita alegria

Arrecadação de brinquedos no
passeio do dia das crianças.
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distribuição de chopp durante
o embarque dos passageiros.
Já o Trem do Planalto foi
realizado, em pleno dia das
crianças, um passeio voltado a
elas, com presença de
palhaços, distribuição de
doces e muita brincadeira,
como compromisso social à
nossa cidade.
Foi realizada a
campanha de arrecadação de
brinquedos, onde cada
passageiro, além de pagar o
bilhete com valor popular, fez
a doação de brinquedos, os
quais foram entregues a
comunidade mais carente.
Recebemos este mês a
doação de dois fardos de papel
higiênico, da marca Bob, da
Companhia Volta Grande de
Papel, empresa que já há
muitos anos vem colaborando

A doação de papel higiênico Companhia Volta Grande de Papel

com nossa entidade. Fica
aqui nosso agradecimento ao
Sr. Alexandre de Domenico
causa.

que sempre atendeu nossos
pedidos e que vem
contribuindo com nossa

Primeira reunião na cidade de Lages onde foi apresentado o projeto do cinquentenário da Ferrovia Tronco
Principal Sul

O destaque para o mês de
outubro se deve as reuniões de
planejamento para os
próximos meses e para o
próximo ano.
Estivemos reunidos em
Curitiba, já no início do mês,

onde recebemos um pedido
da Concessionária Rumo
Logística, para participar
junto com eles, do evento
natalino em Curitiba. Em um
grande evento onde
colocaremos uma de nossas

locomotivas à disposição,
acontecerá em percursos
noturnos no perímetro
urbano da cidade, a máquina
que levaremos será a
Locomotiva Articulada
Mallet nº 204, circulará com
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As primeiras autoridades das prefeituras de Lages, Vacaria, Monte Castelo e do Batalhão de Engenharia, que
formatarão o grande projeto junto com a ABPF para a comemoração do 50 anos da Ferrovia Brasília – Porto
Alegre

carros administrativos, todos
decorados com mais de 400
metros de lâmpadas de led,
esse percurso também poderá
se estender até as cidades de
Paranaguá e Lapa.
Também iremos
participar de apresentação
junto com Coral Rumo na
Sede, na vila oficinas, além de
outras atividades como estar
oferecendo um café da manhã
e um jantar a bordo da
composição para a diretoria.
Estivemos reunidos na
cidade de Lages, com
autoridades de diversas
cidades da região serrana
catarinense e da serra
gaúcha, onde foi feito o
lançamento do pré-projeto
daquele que poderá vir a ser
um dos maiores eventos que
já realizamos aqui em Santa
Catarina.
T r a t a - s e
d o
Cinquentenário da Ferrovia
Tronco Principal Sul, que

teve o término de sua
construção em dezembro de
1968, em 2018, teremos a
comemoração dos cinquenta
anos da conclusão das obras
da Ferrovia Brasilia – Porto
Alegre que ocorreu no dia
28/12/1968. Estamos
lançando o pré projeto “A
Viagem Comemorativa ao
Cinquentenário da
Conclusão das obras de
Construção da Ferrovia
Tronco
Principal
Sul”,
“A Viagem Comemorativa as
Quarenta Anos da Conclusão
da Ferrovia do Trigo”, Passo
Fundo a Roca Sales, e os
“Passeios em Comemoração
aos Cinquenta Anos da
Ferrovia Tronco Principal
Sul”.
Será um grande evento que
está previsto para acontecer
nos meses de abril e maio de
2018, entre as cidades de Rio
Negro (PR) e Mafra (SC) a
Lages (SC) na

região serrana,
passando para o Rio Grande
do Sul, de Vacaria (RGS) a
Roca Sales (RGS) e na
Ferrovia do Trigo até Guaporé
(RGS).
A
v i a g e m
comemorativa esta prevista
para ser percorrida em seis
dias.
Serão 747 quilômetros,
24 estações, 96 túneis e 136
pontes e viadutos, alguns
deles, os maiores do Brasil,
com até 509 metros de
extensão e 143 metros de
altura.
Estão também
programados passeios
comemorativos, que serão
realizados nas cidades de
Vacaria, Lages e Monte
Castelo.
Ainda é o início,
estamos preparando uma
apresentação que será
entregue à Concessionária
Rumo e consequentemente a
ANTT.
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Estivemos reunidos
junto aos secretários de
Turismo, Cultura e
Planejamento da prefeitura
de Rio Negrinho, mais um
arquiteto contratado pela
ABPF, para analisar a
viabilidade de uma grande
adequação ao nosso
complexo ferroviário. Foi
colocado em pauta os recuos
entre os prédios históricos da
estação e do armazém de
cargas, mais aquilo que é
exigido pela lei municipal em
relação aos recuos das ruas
de nosso entorno, entrou em
análise a possibilidade do
fechamento de uma das ruas,
assim como outros ajustes
que poderiam acontecer para
a revitalização do nosso
espaço. Está proposto neste
projeto, a construção de uma
grande oficina de
locomotivas, local destinado a
usinagem, valas, marcenaria,
área de pintura, além de local
para depositar o material
excedente, como as peças de

Reunião com secretários de Rio Negrinho para definir o projeto do novo
complexo ferroviário

reposição, e os galpões de
exposição do material
rodante já restaurado.
Tudo entrou em análise,
para cada setor responsável
avaliar, discutir, e que em
2018 possa ser mais uma vez
vencido, este grande desafio,

Locomotiva G-12 cedida à ABPF dentro das oficinas da Rumo

revitalização do Complexo
Ferroviário de Rio Negrinho e
o estudo da implantação de
nossa nova oficina,
restauração do prédio da
estação e do armazém de
cargas, além de significantes
melhorias em nosso museu.
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Mas é neste boletim que
trazemos uma das notícias
mais aguardadas por nós,
uma de nossas maiores
conquistas, o repasse pela
Concessionária Rumo, de
uma locomotiva Diesel
Elétrica, G-12 nº 4262. Esta
máquina já estava sendo
negociada já há muito tempo,
com articulação da ABPF
Paraná, em que temos muito
a agradecer, este repasse se
dará a ABPF através de um
convênio de uso. Uma
máquina que se encontrava
em muito bom estado, mas
teve suas peças saqueadas,
onde todos os cabos de cobre
foram retirados. Em um
grande esforço entre ABPF,
Rumo e empreiteiras
terceirizadas, além de
grandes amigos, esta
máquina está sendo
recuperada, dentro das
oficinas da Rumo, isso já
acontece desde agosto deste
ano. Está sendo feita a troca
do gerador principal,
substituição de toda parte
elétrica, hidráulica e
pneumática, a troca completa
do óleo de cárter, a troca dos
quatro rodeiros e revisão dos
truques. Estamos custeando
parte da fiação e a mão de

Instalação de porta recuperada do
setor da bagagem

Recuperação da parte elétrica e substituição dos cabos que foram
furtados

obra das empreiteiras
terceirizadas que estão
desenvolvendo esse serviço,
a Rumo está contribuindo
com diversas peças.
Recentemente nos autorizou
a troca do óleo e forneceu os
rodeiros. A expectativa é
estarmos com os trabalhos
concluídos até 20/12
quando retornaremos de
Curitiba do evento natalino
com a Rumo, onde a Mallet e
nossa composição será
tracionada por esta G-12.

Novo forro da plataforma da
estação de Serra Alta

Telhado da entrada da estação

Em São Bento do Sul
avançaram os trabalhos de
restauração da Estação de
Serra Alta, que agora recebeu
o revestimento de forro na
plataforma e na pequena
cobertura que serve como
acesso a entrada da estação.
O prédio recebeu as portas e
as janelas, a maior parte
dessas peças foi restaurada.
O objetivo nesse momento é
fechar as aberturas de
janelas e portas do prédio,
pois já estava ocorrendo
casos de vandalismo e
pixação. A inauguração da
estação restaurada esta
prevista para o primeiro
semestre de 2018.
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Tivemos no dia 22/10 o
registro do desembarque de
um grande grupo de
passageiros nesta estação,
pois assim encurtaram o
passeio em uma hora.
Tivemos ainda no mês
de outubro a visitação de
alunos do Curso Universitário
da UNIVILE, da cidade de São
Bento do Sul, turma da 5ª.
fase de Engenharia Mecânica,
e também ex-alunos do curso,
estiveram aqui para conhecer
a nossa história e adquirir
mais conhecimentos na área
de caldeiraria. Outra turma
escolar que nos visitou, foram
os alunos do Colégio Caminho
do Saber, do terceiro ano do
Ensino Médio que estiveram
em nosso museu para
conhecimentos sobre energia
térmica.

Desembarque dos primeiros grupos à Estação de Serra Alta. Após muitos
anos turistas participaram do passeio do Trem da Serra do Mar

Grupo de alunos do Colégio Caminho do Saber em visita a nossa estação
e oficinas

Em Piratuba janelas de carros foram reconstruídas

Em Piratuba, no meio
oeste Catarinense, nossos
passeios no Trem das Termas
operam normalmente,
sempre com as saídas nos
sábados e passeios que se
confirmaram durante a
semana. Foi um mês de
muitas melhorias, onde
houveram as substituições de
janelas dos carros que já
ofereciam algum desconforto,
seja por pequenos defeitos ou
assentamento, tornando

mais segura e agradável a
viagem para os passageiros.
Além disso, foi removida uma
pedra que se desprendeu e
caiu próximo a ferrovia, para
maior segurança de todos,
ela foi afastada do gabarito
da via permanente.
Houve grande ação de
revitalização do nosso
jardim, onde queremos a
todos da equipe que
participaram, Daiani, Jair,
Jefferson, Kleman,

Equipe de via permanente remove
menorme pedra que se
desprendeu e rolou no trecho

Maridiane, Nilson, Roberta e
Rodrigo. Existia um fio de
água proveniente da rede
fluvial da avenida que foi
canalizado e coberto, as
árvores foram podadas e em
alguns casos, trocadas de
lugar, algumas plantas
também foram realocadas e
outras substituídas, assim
como os dormentes do
canteiro. Alguns adornos
foram implantados, 3 novos
canteiros de flores e uma
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seção de trilhos com um
rodeiro ferroviário. Ainda
restam algumas alterações
como o plantio de grama e a
instalação de bancos feitos de
dormentes que serão
gentilmente cedidos por
nossos amigos no NURVI
representados aqui pelo
Otávio Juca.
Implantamos um vagão
destinado aos serviços de via
permanente, com a liderança
do mestre de linha Jefferson,
organizamos os materiais e
equipamentos utilizados na
manutenção dos nossos
trilhos. Por já estarem
armazenados em um veículo
ferroviário, aumenta a
mobilidade e ganhamos em
produtividade. Foi também
implantada uma área de
descanso com mesa e bancos
à nossa equipe. Outra área
pouco utilizada era uma
antessala que dá acesso à
cozinha, oficina e sanitários
da equipe, este espaço foi
cedido temporariamente para
a associação dos artesãos de
Piratuba, onde os mesmos
revitalizaram e atualmente
estão expondo seus produtos
e trazendo mais alegria e
movimento na região da
plataforma e estação
ferroviária.
No Trem das Termas
também há espaço para os
amantes à moda antiga, onde
um belo casal reforçou o
pedido de compromisso um
com o outro de uma maneira
bem marcante, tendo nossos
excepcionais músicos
interpretando uma canção
especial, com nosso trem
como fundo desta bela
imagem e todos os nossos
animados passageiros como
testemunhas num pedido de

Daiani e Roberta auxiliando na poda das plantas

Pessoal trabalhando na revitalização do nosso jardim

Saguão cedido à associação dos artesãos

Revitalizado pela Associação dos artesãos de Piratuba
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casamento, feito de Geraldo
para Tainara.

O casal Geraldo e Tainara
reforçando o pedido de
compromisso um pelo outro

Temos sempre, muito a
agradecer a essa grande
equipe de nossa regional,
sempre prestativa e
trabalhadora, principalmente
compreensiva,
aqui nosso
reconhecimento a equipe de
mecânicos, nas oficinas e Rio

Negrinho, ao torneiro Maicon
Ernesto Streit, ao soldador
Darci José Ferreira de Souza,
a turma dos serviços gerais
que resolvem todos os
maiores desafios, Renan
Caique Maas e Iuri de Lima
Vilela da Silva, aos Eng
James e Marlon Ilg, ao
marceneiro Everaldo Pilz.
Aos voluntários que nos
ajudam nos fins de semana,
principalmente ao Ivan José
de Lima que sempre deixa as
máquinas limpas. Também a
todos aqueles que colaboram
na operação dos passeios do
Trem da Serra do Mar, em
especial as ferro moças
Bernadete, Larissa e a
Priscila, os músicos que
animam nossos passeios
Sandro e Tiago, a nova dupla
de artistas teatrais do Grupo
Arlequim, aos que alegram o
almoço de Rio Natal, Alisson e
Deived, da Bekos Son e
Iluminação, patrocinados
pela Prefeitura Municipal
deSão 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,
Daiani e Maridiane, a equipe
de tração em especial ao
Rodrigo, a equipe de
animadores em especial ao
Leo Jair de Ávila e Luiz
Henrique, 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, a nossas
atendentes e ferro moças,
em especial a Maridiane.
Mais informações
sobre o Trem da Serra do
Mar com 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, Daiani ou
Maridiane pelos fones (49)
3553-1121 e (49) 9.91217700 ou pelo site
www.abpfsc.com.br .

Paraná

Sócios da Regional colaboram nos trabalhos de reforma da
locomotiva nº 11 em Rio Negrinho
No últimos meses,
fizemos algumas visitas a Rio
Negrinho, sede da ABPF-SC,
para ajudar nos trabalhos de
recuperação da locomotiva
Baldwin, n.° 11, fabricada em
1884.
Diversos trabalhos
estão sendo realizados, como
troca dos tubos, raspagem da

tinta antiga e feita
pinturanova nas braçagens e
rodas, revisão e conserto de
rodas, reparos na caixa de
fumaça, testes na caldeira
etc.
A união da duas
regionais, com apoio da
Nacional, vem dando bons
resultados!

Visita do arquiteto Dr. Key
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A máquina U%B nº 2072 sendo movimentada pela Francesas

A locomotiva 2072 em nossa sede
Também recebemos a
visita do Dr. Key Imaguire
Jr., grande arquiteto,
professor da UFPR e defensor
da preservação da
arquitetura ferroviária de
Curitiba-PR, e do Sr.
Reinaldo Krüger, avô do
criador do nosso auto de
linha movido a vapor
chamado de Hilda,
construído em 1913, em
Ponta Grossa-PR. Mostrando

duas locomotivas, que já
estão em nossa sede.
Tratam-se de uma U5B
(#2072) e de uma GL8
(#4026). Assim, novamente,
agradecemos à Rumo por
mais essa importante cessão
e pelo engrandecimento da
ABPF Nacional, como um
todo.
Por fim, prolongamos
um pouco mais uma de
nossas linhas, para poder

O Sr. Reinaldo Kruger
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Foram executados novos serviços na locomotiva nº 51
que irão melhorar o seu desempenho
Nas últimas semanas a
locomotiva
51 vem sendo
preparada para os testes
hidrostático e de ultrassom e
para a produção de laudo
técnico e anotação no livro de
acompanhamento da
caldeira e registro.
O e n g e n h e i r o
responsável produzirá o
laudo com a pressão
autorizada de trabalho e
regulagem das válvulas de
segurança.

Conseguimos 2
mandíbulas fendidas vindas
da estação de Vista Alegre.
Confeccionamos
também uma peça circular
com 12 saídas com furos de
2 mm. e com pequena
inclinação, de modo que o
vapor do ventilador que
converge no centro do
chaminé forme um sistema
Venturi e puxe os gases da
fornalha de modo mais
eficiente, não atrapalhando
o escapamento dos cilindros.

Estivemos na estação
d e V i s t a A l e g r e
a c o m p a n h a n d o o
descarregamento dos 15
carros do trem de turismo
“Rio-Minas”. O material foi
levado para Oficina de
Recreio, onde serão feitos os
reparos.
A data prevista para
inicio das operações do trem
“Rio-Minas” é no 30 de abril
de 2018,
Dia do
Ferroviário.

Depois da conclusão
dos testes iniciaremos a
montagem dos componentes.
Foi feita uma boa
limpeza na área onde a
locomotiva esta sendo
reparada, com a arrumação
no lenheiro, lavagem na
locomotiva 51 para bater a
poeira gerada pelo tempo
seco e lubrificação nas partes
expostas à chuva para não
aparecer nenhum tipo de
corrosão .
Confeccionamos 2
cones em aço inox para
instalação na saída do
escapamento a fim de
melhorar a performance da
saída dos gases.
Com toda certeza
conseguimos melhorar em
pelo menos 40%.

A locomotiva 51 em breve estará operando emAlém Paraíba
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Trabalhos de manutenção na composição e troca de rolamentos da
vagonete nº 3
O NuRVI informa que o
mês de outubro transcorreu
na mais completa
normalidade. Apesar das
instabilidades climáticas, os
passeios ocorreram dentro
das expectativas. No restante
do mês a equipe se dedicou
aos trabalhos de manutenção
da composição histórico –
cultural bem como a
manutenção dos pátios e da
via férrea.
Destacamos para este
período a troca dos
rolamentos dos rodeiros do
nosso vagonete Nº 3 que já
estavam muito desgastados.
Esta atividade está sendo
desenvolvida
pelos
associados Adalberto Barth e
Charles Thurow.
A coordenação do
NuRVI agradece a todos,
associados, voluntários e
patrocinadores por mais este
mês de atividades.
Destacamos que 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) 3353-6090 e (47) 988945 0 7 7
e - m a i l
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

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.

Vagonete Nº 3 em manutenção, para troca de rolamentos dos rodeiros.
Foto de Luiz Carlos Henkels
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Locomotiva 232 e carro C02, em foto após os passeios de 08 de outubro.
Foto de Johnny Sandro Henschel
BOLETIM ELETRÔNICO MENSAL

OUTRAS ATRAÇÕES
FERROVIÁRIAS DO VALE
DO ITAJAÍ – SC
- Museu Municipal
Ferroviário
Silvestre
Ernesto da Silva – antiga
estação ferroviária de Indaial
– centro – Rua Marechal
Deod oro d a F on seca –
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

Associação Brasileira de Preservação Ferroviária
OSCIP
Fundada em 1977
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