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Obras na via permanente e reforma das locomotivas nºs 5 e 50
A VFCJ prossegue
normalmente e teve um mês
com sua rotina normal sem
muita atividade extra.
Os trabalhos de via
permanente prosseguem e já
teve a brita distribuída no
trecho reformado e agora está
sendo esparramada
para
que a socaria e nivelamento
seja feito com as maquinas
Plasser. Infelizmente, por
motivo de custos, colocamos
brita antiga, que eram dos
desvios do pátio de Pedro
Américo, retirados na década
de 60. Estão previstos para
início do próximo mês os
trabalhos com os
equipamentos. Enquanto
isso outra parte da equipe
trabalha na substituição de
dormentes no km 13,9, pouco
abaixo do trecho remodelado.
Duas plataformas com 130
dormentes de concreto cada
foram distribuídas no local.
Em nossas oficinas de
locomotivas, estamos
iniciando a pintura de três
locomotivas, sendo a
pequena 5, 50 e 604. A
número 5 foi pintada no final
dos anos 90 quando chegou e
agora recebe reforma da
cabina, tender e nova pintura
em Poliuretano. A pequena 5
é Baldwin de 1913.
Os materiais para a
pintura das três locomotivas
já foram comprados e agora é

Trabalhos na via permanente, com a retro escavadeira espalhando a brita
para a receber a soca e nivelamento

fazer todo o trabalho de
raspagem, limpeza e
lixamento.
Todos os oito
mancais do tender da
locomotiva 604, foram
reformados. Foi feita a adição
do metal patente e usinados
novamente os mesmos
mancais.
A GE número 3 foi
testada e já usada nos trens
de lastro e manobras. Agora
voltou a oficina para troca de
governador e reforma da
cremalheira. Com isso
pronto, fica terminada e
disponível mais uma

locomotiva em condições de
marcha, e preservada
dignamente com sua parte
mecânica e elétrica em
excelentes condições.
A ALCO número 905
passou por revisão mensal e
também foram trocados os
seis bicos injetores, uma vez
que a mesma já está a 3 anos
em operação.
Nas oficinas de carros,
no momento a marcenaria
está efetuando reparos nas
cabinas das locomotivas e
não estamos mexendo com
carros
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.
Estamos aguardando
da empresa especializada,
oito rodeiros que estão em
manutenção para a
substituição do CA-550 e
tender da locomotiva 401. Até
o final de maio, esperamos
estar com os rodeiros prontos
em Carlos Gomes.
A ABPF comprou 16
rolamentos de cartucho de 4”
x ¼” para substituição dos
que apresentam problemas
na reforma. Todos os
rodeiros, os rolamentos são
sacados, limpos e
examinados. Os que
apresentam algum desgaste
ou outro problema qualquer,
são descartados e
substituídos.
Edson fazendo reparos na 5

Portas da cabina da 5

Confecção de veneziana da loc. 50

Teto interno da cabina da 5

Teto da cabina da 5
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Confecção de veneziana da loc. 50

janela da 50 velha e nova

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,
VanderleiZago nas
fotografias, fimagens 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, a empresa GT Locação
de Munck, 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 (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!
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Concluída a reforma 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.
L e o p o l d i n a e s t á
concluída.Nas primeiras
semanas do mês de maio a
pintura foi concluída, com
lixamento da camada base e
aplicação da camada final; os
filetes e inscrições serão
pintados seguindo
rigorosamente os padrões da
fase final da Leopoldina para
as locomotivas a vapor. Em
breve a locomotiva será
levada para Passa Quatro,
onde assumirá os trabalhos a
frente do Trem da Serra da
Mantiqueira.
Seguem os trabalhos
na locomotiva 522, ex. RMV.
O sistema de suspensão
recebeu ajustes para
correção da geometria; no
mês passado ela foi rebocada
pelo pátio afim de se observar
o comportamento da mesma
e para o assentamento dos
componentes da suspensão,
uma vez que toda ela havia
sido desmontada, reparada e
alguns componentes
substituídos por novos.
Trabalhamos também o
ajuste da altura e dos pontos
de fixação do engate frontal
da locomotiva, sendo o engate
instalado provisoriamente no
local para medições e testes,
com realização dos devidos
ajustes.
Prossegue o plano de
reparação e pintura geral de
todo o material rodante que
se encontra no pátio.

A locomotiva sendo preparada para receber a camada final de pintura

O tênder sendo preparado para receber a camada final de pintura

Um dos reservatórios de ar já com a pintura concluída, pronto para ser
reinstalado na locomotiva
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A primeira locomotiva a
passar por esse processo foi
uma das GE44Ton
adquiridas pela Regional Sul
de Minas.
A locomotiva foi limpa,
raspada, recebeu reparos na
lataria e uma pintura de
fundo completa.
O mesmo processo será
repetido nas demais
locomotivas.
A locomotiva RSD8
também recebeu atenção e
teve os seus truques
repintados.
Recebemos como
doação da MRS três truques e
um chassi de vagonete que
estavam a muitos anos em
Cachoeira Paulista.
Nossa equipe os
buscou em data e horário
combinados com a
concessionária e os itens já se
encontram guardados no
pátio das oficinas de
Cruzeiro.

O batente dianteiro já com a
pintura vermelha aplicada

Aplicação da cor vermelha nos locais conforme o último padrão de pintura da
Leopoldina

Ajustes foram feitos nos braços, balancins e feixes de mola da 522
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A suspensão do jogo de arrasto também recebeu
atenção, sendo realizados os ajustes necessários

A pintura de fundo da GE44Ton concluída

Os três truques doados pela MRS já no pátio de
Cruzeiro

Ensaio para instalação do engate frontal: trabalhos de
ajuste da altura e dos pontos de fixação do engate
frontal da locomotiva 522

Aspecto do truque traseiro após conclusão dos
trabalhos de repintura

O chassi de vagonete doado pela MRS já no pátio de
Cruzeiro
A RSD8 3507 já com
os truques
inteiramente
repintados;
posteriormente ela
receberá as
inscrições e correções
necessárias para que
fique com a pintura
azul da FEPASA
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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.
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. A
instalação do novo forro do
teto foi concluída. Em breve o
carro será devolvido ao
tráfego.
Na via, os trabalhos de
manutenção preventiva
prosseguem normalmente,
com substituição
dedormentes, correção da
geometria da via e
descontaminação do lastro
antigo e complementação
com novo.

Foi realizada uma
manutenção completa no
pontilhão do KM 81+450,
com remoção de todos os
dormentes antigos, limpeza e
reparação de toda a
estrutura, aplicação de
pintura de proteção nas
vigas, instalação de novos
dormentes, reparos nas
conteções de lastro das
cabeceiras e aplicação de
novo lastro.

Novo revestimento interno do carro SD-02 concluído

Aspecto geral do carro SD-02 – novo revestimento externo concluído
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Aspecto do pontilhão antes do início dos trabalhos

Aspecto final: dormentes novos instalados

Aspecto durante os trabalhos: manutenção, limpeza,
aplicação de pintura de proteção nas vigas e novos
dormentes sendo instalados

Contenções de lastro das cabeceiras reparadas, novo
lastro e dormentes aplicados e limpeza do entorno do
pontilhão
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Trem da
Mantiqueira

Serra

da

O Trem da Serra da
Mantiqueira permanece em
funcionamento normal,
circulando em todos os finais
de semana e feriados
nacionais.
No último dia 10/05,
realizamos mais um passeio
com alunos da rede pública
de ensino de Passa Quatro.
Dessa vez, 30 alunos da
Escola Estadual Coronel
Arthur Tibúrcio realizaram
gratuitamente o passeio no
Trem da Serra da
Mantiqueira,como uma
forma de incentivar a
educação patrimonial no
município, numa iniciativa
100% subsidiada pela ABPF
Regional Sul de Minas, não
acarretando ônus algum para
a escola, alunos 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 Os alunos da Escola Estadual Coronel Arthur Tibúrcio durante o
transporte, sendo um resgate passeio no Trem da Serra da Mantiqueira
desse importante capítulo da
história do município.Ainda
dentro do programa “Trens
Sociais”, mais um passeio
solidário em prol da Santa
Casa de Passa Quatro será
realizado no dia 20/05.
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Os alunos da Escola Estadual Coronel Arthur Tibúrcio durante o passeio no Trem da Serra da
Mantiqueira

As passagens sendo entregues ao sr. João Batista, representante da Santa Casa de Passa Quatro

Os ingressos do trem
foram doados para a Santa
Casa que irá vendê-los ao
valor de R$30,00 cada,
ficando toda a renda com a
referida instituição. O
passeio de trem é 100%

subsidiado pelReional Sul de
Minas, não havendo qualquer
tipo de custo para a
instituição ou órgãos
públicos.
Continuam os
trabalhos de manutenção de

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 vi
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Trabalhos finais na Mikado nº 5; Mallet passa por novas melhorias;
concluída a reforma do carro C-16 e iniciada a do C-4
Durante o mês de abril
prosseguiram se os trabalhos
na locomotiva Mikado nº 04,
que está entrando na fase
final dos trabalhos da troca
de sua fornalha.
Basicamente os serviços se
concentraram este mês nas
soldas dos estais, que ficou a
cargo de nosso soldador
Darci. Tivemos também um
serviço extra de usinagem, na
confecção de anéis, que
concluíram as tampas dos
estais de bola. Assim que
concluirmos esses serviços, a
máquina passará pelo teste
hidrostático, será
remontada, tendo a
instalação dos instrumentos,
chaparia e a cabine. A
entrega desta máquina já foi
adiada por duas vezes,
esperamos agora conseguir
entregar na primeira
quinzena de junho.
Já na locomotiva Mallet
nº 204, continuaram os
ajustes para a primeira
viagem, para realização dos
passeios eventuais e
comemorativos. Neste mês
retiramos o segundo rodado,
do segundo conjunto de
tração, que recebeu
melhorias na folga da
encubação. Foram refeitos os
encostos da encubação e
ajustadas as caixas de
mancal. Nosso torneiro
Maicon terminou este mês o
suporte da pressão da cabeça
das válvulas e do apito,
trabalho que já havia iniciado
no mês de março, que nos
custou muito tempo e que
agora pode ser instalado.

Últimos serviços de usinagem para conclusão da locomotiva nº 04 de
Bento Gonçalves

Os trabalhos na melhoria e retirada das folgas na encubação dos rodeiros
da locomotiva Mallet nº 204

Os trabalhos para ajustar a sede da cabeça das válvulas e a instalação
dos novos prisioneiros

Os trabalhos de usinagem na cabeça das válvulas, serviço para refazer
os fios de rosca, assim oferecendo segurança a peça
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A cabeça das válvulas já instalada
e com as peças todas polidas

As peças do apito também foram
trabalhadas para um melhor
funcionamento

A fixação final das serpentinas do
super aquecedor que recebeu
melhorias

Este serviço se tratou
de uma usinagem nos fios de
rosca que fazem a fixação do
apito, que já estava bem
desgastado. Também
realizamos a substituição dos
prisioneiros, agora por novos,
deixando assim muito segura
esta peça.
Aproveitando as peças
desmontadas realizou-se o
polimento das válvulas e do
apito. Ocorreu a finalização
dos trabalhos de fixação das
serpentinas do super
aquecedor que agora serão
testados nos próximos
passeios para avaliarmos a
real melhoria no desempenho
da máquina.

Finalizado o interior do carro passageiro C-16

O carro C-16 foi
finalizado sua restauração, com
a instalação das poltronas e a
montagem do banheiro, na
parte rodante ocorreu a
manutenção geral dos truques,
com a limpeza, reaperto e troca
de rodeiros.
Assim este novo carro
entrou em circulação no passeio
do dia 15/04, com o prefixo
Carro C-08 do Trem da Serra do
Mar.
Iniciamos também no
mês de abril a restauração do
carro C-04, que teve toda sua
tinta removida, assim como a
retirada das peças, como o
maleiro, venezianas e janelas.

Mais um carro passageiro entra em circulação, o carro C-16 é o oitavo
carro da composição do Trem da Serra do Mar

Este carro receberá um
mutirão no próximo mês para
que fique pronto para os
passeios na cidade de
Lapa/Paraná, que acontecerá
na Segunda quinzena de junho.
Outro carro que recebeu
atenção foi nosso
carro

bagageiro, que é usado
marcenaria e depósito de óleo,
que já havia apresentando
infiltração.
Assim este carro recebeu
uma nova cobertura, de manta
de piche asfáltico, e que agora
está, bem mais protegido.
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Iniciam os trabalhos na
restauração do carro passageiro

A locomotiva diesel G12 4262 também recebeu
atenção neste mês, com a
troca da chapas da lateral,
esta máquina receberá uma

Nosso carro bagageiro usado como
marcenaria também recebeu
melhorias na sua cobertura

grande reforma na sua
estética.
Mas neste momento
estamos com muito serviço,
realizamos apenas uma troca

As primeiras melhorias na
estética da locomotiva diesel G12 nº 4262

de algumas chapas que
estavam faltando, e outras
estavam com péssima
aparência

A maior composição do Trem da Serra do Mar

Nosso passeio mensal
do Trem da Serra do Mar,
neste mês de abril, foi o maior
já realizado, com duas
máquinas (locomotiva
Mikado nº 760 e G-12 4262),
oito carros de passageiro e
dois carros administrativos.

executiva da Frente
P a r l a m e n t a r d e
PreservaçãoFerroviária,
Sandra Olivieri, o presidente
da ABPF Bruno C. Sanches, a
secretária de turismo de Rio
Negrinho Raquel Bacic
Gehring e uma comitiva da
concessionária Rumo
Neste mês contamos Logística.
com presença da secretária

Neste passeio foi
apresentado, por nosso
arquiteto William Jorge
Pscheictt, a proposta de
revitalização de nosso espaço
ferroviário, um projeto
ambicioso, que envolve a
Prefeitura Municipal de Rio
Negrinho, que melhorará as
instalações da nossa estação
com a retirada da atual
oficina.
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Nosso arquiteto William Jorge exposto a proposta do projeto de revitalização de nossas instalações

Aspecto de como ficarão os bens tombados, ao fundo o restaurante e cafeteria onde ficará exposta a locomotiva
do Trem da Serra do Mar

O projeto é dividido em
três partes, a primeira a
construção de um novo
complexo para as oficinas,
com a construção de uma
rotunda que abrigará todas
as nossas locomotivas, com
base em uma rotunda na
cidade de Remisen, na
Dinamarca.
Essa nova área de
manutenção terá espaço para
os mais diversos serviços de
restauro de locomotivas e
outra para a marcenaria.

Novo complexo para as oficinas e restauração dos imóveis tombados
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Aspecto de como ficará o interior do prédio do armazém com a instalação de um cinema

Haverá também um
anexo onde ficarão expostos
os mais diversos carros para
visitação do público.
A segunda parte será a
restauração dos imóveis
tombados, o prédio da
estação e do armazém, uma
á r e a q u e f i c a r á
exclusivamente para a
exposição de pequenas Estação de Serra Alta em São Bento do Sul já restaurada e recebendo os
peças, bilheteria, arquivo de passageiros do trem
fotos e documentos,
biblioteca e escritório.
Já o prédio do
armazém, todo em madeira,
único do estilo ainda
existente,
receberá um
cinema, e no entorno será
construído um restaurante
ou café, onde a locomotiva e
composição do Trem da Serra
do Mar ficará exposta.
Além disso, o projeto
contempla a ampliação das
plataformas de embarque, a
ornamentação de jardins,
parque infantil e
estacionamento. Na terceira
parte vem a mobilidade
urbana com a construção de Foto de Diogo Seger que foi publicada em página internacional
uma travessia elevada e um
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mirante e uma ciclovia
“caminho dos trilhos”, entre a
estação no centro da cidade
até o Tênis Clube próximo a
BR – 280.
Foi um bom passeio,
em um belo dia de céu azul e
sol brilhante onde contamos
com a cobertura fotográfica
de Diogo Seger, que mais
uma vez conseguiu publicar
uma foto na página
internacional “railpictures”.
Essa foto foi tirada na estação
de Serra Alta, que teve agora
recentemente a conclusão de
sua restauração.
A estação de Serra Alta,
em São Bento do Sul vem
passando por um processo de
restauração que agora chega
na sua fase final.
Resta agora para
conclusão do projeto a
ornamentação do jardim, a
acessibilidade, mas já
estamos realizando o
desembarque dos
passageiros, isso encurta em
uma hora o passeio no
retorno.
É lançado o material de
divulgação dos primeiros
passeios “eventuais e
contrativos”, o primeiro
ocorrerá no município de
Monte Castelo e acontecerá
entre os dias 12 e 15 de maio,
será um passeio na Serra do
Espigão e passeio passará
por sete túneis e um viaduto.
Já os passeios na cidade de
Lapa no Paraná acontecerá
entre os dias 13 e17 de junho,
será num percurso de 20 Km
e passará por um túnel.
Também foi lançado os
passeios que aconteceram na
cidade de Ponte Grossa, entre
os dias 22 de junho e 08 de
julho, num percurso de 09
Km, entre as estação de

Material de divulgação dos vários
passeios eventuais que serão
realizados

Desvio Ribas e Cará Cara,
mais os passeios especiais
com 36 km até a estação de
Guaragi, em um pequeno
trecho da antiga Estrada de
Ferro São Paulo – Rio
Grande
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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 realizou-se
grandes melhorias na
ornamentação do entorno da
estação, também foram
confeccionados placas que
ajudam a manter organizado
a plataforma de embarque,
placas que impedem os
visitantes de entrar nos
Nova carga de dormentes sendo descarregado em Piratuba
locais que não ofereçam
segurança, assim evitando
acidentes. Recebemos neste
mês uma carga de
dormentes, são peças de
reemprego, cedido pela
concessionária Rumo
Logística, que será de grande
importância para mantermos
nossa via permanente.
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
Melhorias no entorno da estação de Piratuba
torneiro Maicon Ernesto
Streit, ao soldador Darci José
a Bekos Son e Iluminação,
equipe de via permanente,
Ferreira de Souza, a turma patrocinados pela Prefeitura em especial ao Jeferson, que
dos serviços gerais que Municipal de São Bento do além de suas atribuições na
r e s o l v e m t o d o s o s S u l , a t r a v é s d a s u a via sempre se esforçam para
imprevistos, Renan Caique Secretaria de Turismo, a a u x i l i a r a e q u i p e d e
Maas, Luan Vitor Veiga e Iuri equipe de cozinheiras de Rio manutenção de carros e da
de Lima Vilela da Silva, aos Natal, em especial a Eliane locomotiva.
Eng James e Marlon Ilg, ao que preparam o saboroso
Mais informações
restaurador Everaldo Pilz e almoço nos dias de passeio. A sobre o Trem da Serra do Mar
ao Diogo Seger pelas belas equipe do Trem das Termas, com Fabiola e Suiani, pelos
f o t o s . T a m b é m o que incansavelmente operam fones (47) 3644-7000 e (47)
agradecimento a todos que diversos trens durante o mês, 9.9986-0600 ou pelo site
a j u d a m n o s d i a s d o s as atendentes Roberta, www.abpfsc.com.br , sobre o
passeios, em especial
as Daiani e Maridiane, a equipe Trem das Termas com
f e r r o m o ç a s B e r n a d e t e , de tração em especial ao R o b e r t a , D a i a n i o u
Fabiola e Priscila, os músicos R o d r i g o , a e q u i p e d e Maridiane pelos fones (49)
que animam nossos passeios animadores em especial ao 3553-1121 e (49) 9.9121Sandro e Tiago, aos que Leo Jair de Ávila e Luiz 7 7 0 0 o u p e l o s i t e
alegram o almoço de Rio Henrique, nossa grande
www.abpfsc.com.br .
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Comemoração do Dia do Ferroviário na Regional
No dia 29 de abril a
ABPF, Regional Paraná,
realizou um evento diferente,
em homenagem ao Dia do
Ferroviário (30 de abril). Na
nossa sede houve exposição
de maquete ferroviária,
exposição de carros antigos,
presença de food trucks,
atrações para as crianças,
chope artesanal da Way Beer, Locomotiva Francesa (LLD, 1955) fazendo minipasseios em nossas
minipasseios de trem e de
trolley, visitação ao vagãomuseu etc. Foi um dia bem
agradável, unindo diversão,
gastronomia e preservação.
Parabéns a todos que
ajudaram no evento,
incluindo amigos e
voluntários do interior do PR,
de SC e do RS. E, ainda,
àqueles que nos visitaram,
contribuindo com nossa
causa! Com certeza, faremos Carros chegando para a exposição
mais eventos nesse formato.

Banner alusivo ao Dia do
Ferroviário

Parte dos carros expostos

Visitantes conhecendo nosso
vagão-museu, onde se encontram
mais de 100 peças históricas em
exposição

Passeios de trolley

Passeios de trolley

Público conhecendo a nossa sede
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Foram rotineiras as atividades do NuRVI

Locomotiva marca Borsig - fabricação 1907 - foto de 1909 em Blumenau, proximidades da oficina mecânica,
homenageando os 109 anos da EFSC..

O período de atividades
abril/maio
transcorreu
dentro de
absoluta
normalidade para os
associados do NuRVI. A
locomotiva 232 continua
recebendo adaptações e
melhorias na sua caixa de
fumaça, entre outros ajustes.
A locomotiva, agora já com 12
anos de atividades, após sua
restauração,
começa a
necessitar
pequenos
reparos, atividade
à qual
está se dedicando a
coordenação e a equipe de
tração.
De resto, a equipe
continua se dedicando à
reforma dos dois vagões de
carga que estão operacionais,
os quais tiveram seus
truques lavados e pintados.
Faltam apenas pequenos
retoques na pintura, mas,
mesmo assim já ostentam um
ótimo visual que remete ao

t e m p o e m
q u e
transportavam
cargas ao
longo da malha ferroviária do
sul do Brasil.
O dia de passeios do
mês de maio ocorreu de forma
bastante tranquila com bom
público presente. O
coordenador, Otávio Georg
Junior agradece a todos que
se fizeram presentes neste
dia, inclusive voluntários de
outras regionais, ajudando
nas mais
diversas
atividades. Agradece também
à pequena equipe que todo
sábado vem prestar seu apoio
às atividades de limpeza e
manutenção
junto a
garagem do trem e
plataforma
do embarque.
Todos são sempre bem vindos
EFSC – 109 ANOS
Caso ainda estivesse
em atividade, a EFSC estaria
fazendo neste ano de 2018,

109 anos de serviços
prestados. Infelizmente tudo
que se pode fazer na
atualidade, é tentar manter a
memoria viva deste que foi
um dos primeiros
empreendimentos modernos
e de grande vulto da história
dos transportes do Vale do
Itajaí.
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) 3353-6090 e (47) 988945 5 1 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.
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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 33940708. 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

Vagões FB02 e FB04 reformados e
pintados

Detalhe dos truques do vagão
FB04, após lavação e pintura.

Detalhe do truque do vagão FB02,
com rodeiros Sofunge de 1974 e
1972.

BOLETIM ELETRÔNICO MENSAL

Associação Brasileira de Preservação Ferroviária
OSCIP
Fundada em 1977

O ABPF Boletim é um
informativo em meio eletrônico
destinado somente aos associados
da ABPF. As opiniões expressas
nos artigos assinados não
necessariamente representam a
opinião da ABPF. Para contatar a
redação: helio.gazetta@lnls.br ou
godoy.geraldo@gmail.com .
Diagramação: Geraldo Godoy.
Conselho Editorial: Hélio Gazetta
Filho, Geraldo Godoy e Lourenço
S. Paz. Para contatar a Diretoria
Nacional da ABPF e o Conselho
Permanente: Av. Dr. Antônio
Duarte da Conceição nº. 1501 –
Parque Anhumas – Campinas –
SP Cep: 13091-606. Telefone (19)
3207-3637, Fax (19) 3207-4290,
secretario@abpf.com.br
www.abpf.com.br

