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A Associação Brasileira
de Preservação Ferroviária
deseja aos associados, amigos e colaboradores

Feliz Natal
e um ano de 2017
repleto de boas realizações
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REGIONAL CAMPINAS

Composição Imperial é exibida para o público.
Trem especial de Natal faz o trajeto Anhumas-Jaguariúna.
A composição histórica da Mogiana
ainda da época do Império, comemorou 13 anos
ainda em funcionamento. Apesar de ambos –
locomotiva e carro - terem sido expostos como
monumentos estáticos por muitos anos, foram
recebidos pela ABPF em 2001 e pouco tempo
depois recuperados e colocados em circulação
esporadicamente. No dia 3 de dezembro a
locomotiva 980 foi acesa e ficou em
funcionamento todo o dia na estação de Carlos
Gomes, junto com o carro de inspeção A-2. A
locomotiva foi fabricada em 1886 e o carro em
1887. Vários visitantes vieram ver a composição
em Carlos Gomes, tanto no sábado como no
domingo, onde foi novamente abrigado no
galpão. A regional procura sempre manter as
composições de uso nos trens e também cuida e
exibe em funcionamento o material histórico
preservado.
Em nossas oficinas prosseguem os
trabalhos de manutenção da locomotiva 505,
pela equipe de colaboradores mecânicos de
locomotivas a vapor. Ainda se trabalha na
confecção dos novos mancais das braçagens.
Passou por reparos leves e revisão a
locomotiva 401, com a troca de mais alguns
estais, regulagem e troca de um feixe de molas,
repintura da caixa de fumaça e reparos no teto da
cabina.
Já na parte das locomotivas diesel,
prosseguem os serviços de remontagem dos
componentes e cabos elétricos, tanto os de baixa
tensão como os de alta tensão, da locomotiva
GL-8. Trabalho este sendo feito pelo Sr. Leonel
Martins, com o Marcelo Silva e Mauricio Alves
(Bimbim). Quase todos os componentes estão
instalados, bem como boa parte da fiação. Por
baixo ela está sendo raspada e lavada, pois a
quantidade de sujeira acumulada dos últimos
anos é muita...
Paralelamente vamos fazendo também a
caldeiraria, retirando partes corroídas e sendo
substituídas e outras partes desamassadas. O
capô teve várias portas substituídas e foi
encaminhado para jateamento de areia em
empresa especializada.

Nas oficinas de carros, continuamos na
recuperação do restaurante CR 546, antigo série
500 da EFS. A parte elétrica já está quase
finalizada pelo associado Rodrigo Cunha, onde
já deixou os quadros e a fiação montados. A
colocação das luminárias e outros acessórios são
só depois da pintura e montagem interna. O
sistema de freio também foi revisado com troca
de algumas partes do encanamento geral
substituídas e a substituição completa do
conjunto de válvulas. O sistema já foi testado e
aprovado, trabalho já feito pelo associado
Antonio Edson.
Na via permanente realizamos a capina
química do trecho, e é contínuo os serviços de
substituição dos dormentes de madeira por
concreto, bem como recomposição do lastro e
nivelamento nos trechos que saem reparados.
Neste mês os serviços foram feitos no Km 9,5
logo na saída da estação Anhumas.
Foi realizada também a inspeção técnica
pela ANTT do trecho e material rodante e em
dias diferentes e por outra equipe, outra
fiscalização na operação do trem. A princípio
todos os requisitos exigidos estavam em ordem.
Realizamos também no dia 2, trem
especial para a chegada do Papai Noel na cidade
de Jaguariúna, e no dia 9 foi realizado o
Expresso Noel, passeio de Anhumas a
Jaguariúna com Papai Noel a bordo do trem.....
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, 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 máquinas 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 e Rodrigo Tomassoni também na
locomotiva diesel, Vanderlei Costa, Cristiano
Bueno, Jurair Alves da Silva, Gerson Nogueira
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Ramos que está 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 Acrílicos Marcon, através de
sua proprietária Sra. Sueli Marcon, e a empresa
GT Locação de Munck ltda., que sempre
colabora no carregamento e transporte de
material, a empresa Prisma 21 de nosso
associado e amigo Leslie Lee Macfadem, que
sempre nos ajudou em doação de acessórios e
serviços para locomotivas, Mauricio Polli na
assessoria dos serviços de informática, 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

Montagem do painel da GL-8
(foto de Helio Gazetta Filho)

em condições de deixar a família. A Daiane,
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
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 finalizando o apoio de
sempre do associado e amigo Dr. Sérvio Túlio
Prado, que na época patrocinou a reforma da
locomotiva 604 através da NEC do Brasil.

Painel elétrico da GL-8
(Foto de Helio Gazetta Filho)
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O Trem do Imperador (foto de Vanderlei Zago)

Locomotiva Alco decorada no trem especial de Natal (foto de Vanderlei Zago)
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Troca de dormentes no km 9,5

Serviços de VP no km 18

Serviços de VP no km 18
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REGIONAL SANTA CATARINA

Resumo das realizações da Regional em 2016
A regional da ABPF de Santa Catarina
está dividida em três pontos do Estado, com a
sede na cidade de Rio Negrinho, no Planalto
Norte Catarinense, onde estão localizadas
nossas oficinas e também onde está a maior parte
de nosso material rodante, sendo deste ponto a
partida do trem denominado, Trem da Serra do
Mar, passeio mensal que percorre belíssimas
paisagens num percurso de 45 Km, na malha da
concessionária Rumo Logística. Já o segundo
passeio ocorre no Meio Oeste do Estado, na
divisa com o Rio Grande do Sul: o Trem das
Termas é um passeio semanal, com saída
confirmada todos os sábados e que pode ocorrer
também durante os dias da semana. Num trecho
de 25 Km também da malha da Rumo Logística
(não operacional). É um trajeto histórico da
antiga Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande.
Já o terceiro de nossos passeios ocorre no Vale
do Rio Itajaí: o Trem da Estrada de Ferro Santa
Catarina, que tem como objetivo manter viva a
única ferrovia do Brasil com tecnologia Alemã,
que foi erradicada, num passeio 2,6 km, que é
sempre muito bem representado pelo colega
Luis Carlos nos boletins da ABPF.
Durante este ano de 2016 a regional
Santa Catarina, esteve um pouco ausente nos
boletins. Tivemos várias dificuldades, porém
um ano de algumas conquistas importantes, com
destaque para a Locomotiva Articulada Mallet
nº204 que finalmente iniciou seus primeiros
passeios. Foi no primeiro semestre que
realizamos o teste na serra, o que nos deixou
preparados para realizar uma das últimas etapas
de sua reforma, “a parte estética”. Isso ocorreu a
partir de agosto quando a máquina foi
parcialmente desmontada, e a antiga chaparia do
corpo cilíndrico foi removida, desmontada e
então pudemos realizar um grande serviço de
limpeza no corpo cilíndrico da máquina. Após
essa limpeza foi realizado um cuidadoso teste de
ultrassom e o teste hidrostático. Só então foi
devidamente feito um tratamento com tinta
especial. Em outra frente de trabalho, nosso
soldador trabalhou por mais de um mês na caixa
de fumaça, que recebeu nova chaparia (aquela
segunda chapa que reveste o fundo da caixa de
fumaça).

Foi retirada a antiga já bem
comprometida e moldada outra no local.
Também foi confeccionado o dreno do excesso
de água, um novo coletor de vapor na saída da
chaminé e montagem de toda tela de proteção
em inox para fagulhas. Já em setembro começou
a montagem da nova chaparia, também
devidamente tratada para evitar oxidação; Foi
um grande quebra cabeça, já que por inúmeras
vezes tivemos que colocar e retirar para ajustar
os encaixes dos folhões. Em seguida,
finalmente, conseguimos montar já com manta
de isolamento e realizar a fixação das inúmeras
peças. Ainda antes de montar, a máquina
recebeu as primeiras mãos de tinta, inicialmente
o fundo e na semana seguinte o preto do
acabamento. A máquina então pôde ser
montada, sendo que várias peças foram
retificadas por nosso torneiro, como o sistema
de marcha, que teve reparos no cilindro a vapor.
Já em outubro foi feito a pintura no tender, que
era novo e não havia recebido pintura até então.
Também tivemos a montagem da parte elétrica.
Todo esse empenho enfim apareceu no trem
especial para um grupo de visitantes
estrangeiros no dia 10 de outubro entre a
Estação de Rio Vermelho e Rio Negrinho. Ainda
em outubro ocorreu o primeiro passeio na serra
com nossa Mallet. Tivemos que realizar
algumas paradas na subida da serra, ocasião em
que estávamos com apenas cinco carros. Já em
novembro quando tivemos problemas no
aquecimento de uma das rodas da Mikado nº760
e tivemos que descer novamente com a Mallet,
agora com seis carros, as paradas foram
maiores. Estamos trabalhando para resolver
estes problemas e adaptar nossa articulada
Mallet às nossas realidades, lembrando que esta
máquina queimava carvão mineral e agora
estamos usando lenha.
Outra máquina que trabalhamos este ano
foi a Mikado nº760 que teve sua roda guia
traseira e duas rodas motrizes usinadas para
refazer o friso. Já na parte estética refizemos a
cabine que estava torta do lado do maquinista. A
máquina também recebeu pintura, tanto no
corpo cilíndrico como na parte mecânica. Era
início do ano quando realizamos um teste no
primeiro aro que será colocado na Mikado
nº760.
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Esse teste ocorreu para darmos início à troca dos
aros da máquina. Como temos um jogo de rodas
reserva, porém está desgastado, colocaremos os
novos aros neste jogo sem deixar de rodar com a
máquina.
Como foi um ano sem grandes reformas,
tivemos no setor de carros de passageiros,
apenas a restauração de um carro. Este faz parte
da composição do passeio e teve significante
melhoria, como troca do madeiramento interno e
externo, pintura, troca das poltronas - que
receberam estofado novo de espuma - sendo que
todas as poltronas foram revisadas e reparadas. O
assoalho já bem comprometido recebeu a chapa
de MPF e acabamento com Decorflex. No
banheiro houve a troca do vaso sanitário por um
outro com caixa acoplada. Todas as peças em
bronze foram polidas e envernizadas e o carro
recebeu um depósito com freezer e prateleiras
para guardar bebidas e souvenirs. Tivemos no
início do ano um intenso trabalho de revisão e
manutenção preventiva nos truques dos carros
que realizam os passeios. Por solicitação da
concessionária Rumo Logística os truques foram
retirados, desmontados, limpos e identificadas as
trincas e falhas. Nesta revisão foram trocadas
muitas peças como parafusos, arruelas e pinos,
assim como foram refeitas algumas peças por
nosso torneiro.
Na parte externa da oficina tivemos
melhoria nos jardins, com a colocação de flores e
a exposição de uma caldeira. Já no acesso ao
embarque da estação, agora temos escada e
rampa de acessibilidade, o que proporcionou aos
nossos passageiros maior facilidade para chegar
à plataforma de embarque. Ainda tivemos alguns
trabalhos de drenagem em nossa garagem em
local que acumulava água em dias com muita
chuva. Na área de maior atividade de nossas
manutenções e reformas cujo piso era antes de
brita, aplicamos concreto usinado, deixando esta
mais segura e de fácil limpeza.
Não podemos deixar de citar neste último
boletim de 2016 o fato de termos realizado neste
ano passeios eventuais e comemorativos em
outra cidade. Foi na cidade de Corupá, em duas
datas. Este passeio foi um sucesso e que nos
trouxe a esperança de podermos realizar
novamente outros passeios em cidades diferentes
da nossa região. Como já ocorreu no início de
nossa Regional, na época da Rede Ferroviária
Federal S/A, fazíamos passeio em todas as

cidades de Santa Catarina e em algumas do Rio
Grande do Sul e do Paraná. Eram grandes
turnês, em que nossa composição viajava
durante meses e realizava passeios todo fim de
semana em uma cidade diferente. Em Corupá
ocorreram os passeios no sentido da serra. Para
ano que vem queremos novamente realizar
passeios neste trecho em datas comemorativas
junto às festividades da cidade e repetir estes
passeios nas cidades de Joinville e Jaraguá do
Sul.
Também foi realizado passeio com a
comunidade rionegrinhense com preço popular,
evento esse que não era feito há muito tempo.
Esse passeio foi voltado aos alunos das escolas,
mas houve uma grande procura pela
comunidade. Assim nos comprometemos a
realizar para o próximo ano mais destes
passeios. Estes passeios são curtos, porém um
pouco complexos, pois aqui andamos na linha
comercial da concessionária Rumo Logística,
para não atrapalhar os trens de carga são
realizados na entressafra, quando há menor
movimento dos cargueiros.
Não podemos deixar de agradecer à
nossa equipe que durante todo este ano se
empenhou nas mais diversas atividades: na
oficina, o soldador Darci, o torneiro Maicon,
também Renan Caique Maas e Iuri de Lima
Vilela da Silva, engenheiros James e Marlon Ilg,
aos que nos auxiliam nos dias do passeio Luan
Vitor Veiga, Adriano Maros, e Ivan e as
ferromoças Priscilla V. dos Santos, Jesica
Stiegler, Natali, Suiane e Daiana que nos ajudam
nos embarques e venda de bebidas e souvenirs,
aos músicos que animam os passeios: Sandro
Cipriani e Thiago Spieker, ao Everaldo Pilz
como guia dos passeios, também a equipe de
cozinheiras de Rio Natal - em especial a Adriana
- que preparam o almoço típico e ao Trio
Musical Edelweiss que anima o almoço em Rio
Natal através de patrocínio da Prefeitura
Municipal de São Bento do Sul. E também ao
Grupo Folclórico Oberland que vem animando
nossos embarques.
Mais informações sobre o Trem da Serra
do Mar com Natali e Suiane pelos fones (47)
3644-7000 e (47) 9986-0600 ou pelo site
www.abpfsc.com.br.
Em Piratuba os passeios ocorrem
normalmente todos os sábados e durante a
semana com no mínimo 50 pessoas.
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A equipe se concentra no atendimento ao
público que visita a estação, bem como os
passeios que são mais frequentes.
Neste ano tivemos que deslocar por
diversas vezes a equipe da sede para reparos na
locomotiva Ten Wheeler nº 311 que vinha
apresentando problema na caldeira, houve
também ajustes mecânicos que foram sanados.
Assim, James, Marlon, Maicon e Darci foram à
Piratuba para resolver estes problemas. O
treinamento na prática de condução da
locomotiva continuou, agora com as hora
mínimas de Maicon já completas. Tivemos a
troca de maquinista, que antes era o colaborador
Peterson e agora temos o Rodrigo Dolenga, que
veio da ABPF-Paraná e que está em treinamento
p a r a c o n d u z i r o Tr e m d a s Te r m a s
.
Já com a equipe da via permanente
tivemos a aplicação de 5.000 peças de
dormentes este ano. Foram realizados dois
grandes trabalhos de contenção em encosta e
grande remanejo de pedras britadas.

Queremos deixar nosso agradecimento ao
Ricardo Assunção que sempre nos auxilia junto
a ALL/Rumo no fornecimento de dormentes e
outros serviços com máquinas de
terraplanagem, ao nosso ex-maquinista Peterson
que durante muitos anos nos ajudou nos mais
diversos trabalhos e à equipe de via permanente
sob comando de Jeferson Dhein pelo esforço em
sempre manter tudo funcionando e também ao
Rodrigo, recém chegado, às ferromoças Roberta
e Maridiane e à dupla de músicos Jair e Silvinho.
Maiores informações sobre o Trem das
Termas com Roberta e Maridiane pelos fones
(49) 3553-1121 e (49) 9121-7700.
Queremos deixar agora um
agradecimento muito especial a todos da
regional, essas pessoas dedicadas e especiais
como vocês, que fazem nossa regional muito
feliz. Muito obrigado por estarem ao nosso lado.
Em nome de todos os associados e
colaboradores de nossa regional, queremos
desejar um alegre e Feliz Natal e que 2017
chegue para todos a todo vapor, pelos trilhos da
paz e de muita prosperidade.

Grupo Folclórico Oberlat pronto para se apresentar

ANO XV - Nº 164
DEZEMBRO DE 2016

O Grupo Folclórico Oberlat animando o embarque em Rio Negrinho

Passeio com alunos e pais em Rio Negrinho com tarifas promocionais
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Público prestigiando os passeios na cidade de Corupá

Trabalhos de drenagem na garagem dos trens em Rio Negrinho
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Melhoria sendo feita para a travessia da linha facilitando o embarque dos passageiros

Agora com o novo piso na oficina vai ficar mais seguro e mais fácil a limpeza
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Escada e rampa para acessibilidade

Obras de calçamento da rua ao lado da oficina
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Obras civis em nossa oficina de Rio Negrinho

Inicio dos trabalhos de desmontagem da locomotiva Mallet nª 204
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Novas chapas tratadas para a locomotiva Mallet

Início da pintura da locomotiva Mallet
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Reparos na caixa de fumaça da locomotiva Mallet

Começam os trabalhos da parte estética da locomotiva Mallet nº 204
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Locomotiva Mallet sem a chaparia

Locomotiva Mallet com nova chaparia
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A Mallet na fase final dos trabalhos de restauração estética

A Mallet com a nova pintura ao lado do jardim

ANO XV - Nº 164
DEZEMBRO DE 2016

Locomotiva Mallet nº 204 na estação de Rio Vermelho em passeio com escolares
rionegrinhenses

Trabalhos de recuperação da cabine da locomotiva Mikado nº 760
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Retirada dos aros dos rodeiros reserva da locomotiva

Aro da locomotiva Mikado
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Usinagem de um dos aros de roda da locomotiva Mikado

Usinagem do novo aro da locomotiva Mikado
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Rodeiro guia traseiro da locomotiva Mikado sendo usinado

Pintura das braçagens da locomotiva Mikado
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Locomotiva Mikado nº 760 após sua pintura

Nossa imponente Mikado, já com nova pintura, num passeio na cidade de Corupá

ANO XV - Nº 164
DEZEMBRO DE 2016

Carro de passageiros do trem da Serra do Mar antes da restauração

Restauração interna do carro de passageiros do trem da Serra do Mar
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Carro de passageiros do trem da Serra do Mar após a restauração

Interior do carro de passageiros do trem da Serra do Mar após sua restauração
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Partes das poltronas dos carros de passageiros com nova pintura

Trabalho de manutenção preventiva nos truques dos carros de passageiros
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Remanejamento de rodeiros e truques
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REGIONAL SUL DE MINAS

Prosseguem as reformas da locomotiva 327 e de dois
carros na Regional Sul de Minas
Oficinas de Cruzeiro
Continuam os trabalhos de reforma da
locomotiva 327, ex. Leopoldina; foram
confeccionadas novas serpentinas para o
superaquecedor em nossas oficinas. O tênder já
está com toda a funilaria feita, com fundo já
aplicado e pronto para receber a pintura final.

Prossegue o trabalho de re-bitolagem de
dormentes de concreto, que estão sendo
aplicados em Passa Quatro e São Lourenço.
Estamos fazendo também a reforma de
vagonetes de manutenção de via.

Trem de Guararema

O Trem de Guararema permanece em
funcionamento normal. A partir do dia 01/12, o
trem passou a operar em novo horário na parte da
tarde, padronizando o horário com os outros dois
trens da regional; com isso os horários são:

*o horário das 14:30h no domingo bem
como a programação para feriados são
sujeitos a confirmação

No dia 03/12 aconteceu a chegada do Papai Noel
em Guararema de trem. Ele embarcou na
estação de Luís Carlos e fez a viagem até
Guararema junto com os passageiros, chegando
às 16h30; na estação, grande movimento de
pessoas aguardando a chegada do bom
velhinho.
Estamos participando de uma
promoção em parceria com o Portal
Guararema Tem! E nós te mostramos onde. A
promoção “Diversão Garantida”, onde em
compras realizadas no comércio participante,
as pessoas podem ganhar ingressos para o
Trem de Guararema ou para o cinema.

Trem das Águas
O Trem das Águas permanece em
funcionamento normal. Nas oficinas,
prosseguem os trabalhos de reforma do antigo
carro bagageiro de madeira. Paralelamente, o
carro 2 está sendo reformado também pois o
mesmo está em uso desde o ano 2000 e
apresentou sinais de desgaste no madeiramento.
Na via, os trabalhos de manutenção
preventiva prosseguem normalmente; houve
uma intensificação dos trabalhos com
substituição de dormentes, correção da
geometria da via descontaminação do lastro

antigo e aplicação de novo para
complementação no trecho.
Foi realizado um trem especial gratuito
para crianças da rede pública de ensino,
incluindo escolas e creches participantes do
PROERD - Programa Educacional de
Resistência às Drogas, desenvolvido pela
Polícia Militar de Minas Gerais. As crianças
fizeram o passeio de trem até Soledade de
Minas e retornaram para São Lourenço. Na
estação de São Lourenço houve apresentações
musicais realizadas por alguns militares da PM.

•
partida às 10:00h, chegando de volta às
12:00hs
•
partida às 14:30h, chegando de volta às
16:30hs*

Trem da Serra da Mantiqueira
O Trem da Serra da Mantiqueira
permanece em funcionamento normal.
Continuam os trabalhos de manutenção
de via em 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 geometria da via.
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Novas serpentinas do superaquecedor confeccionadas para a locomotiva 327
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Fase final do trabalho de funilaria no tênder da locomotiva 327
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Movimento das pessoas aguardando a chegada do trem com o Papai Noel; nem a leve chuva
que caia no momento atrapalhou
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Momentos do desembarque do bom velhinho na estação de Guararema

Carro bagageiro com toda a estrutura refeita e impermeabilizada
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Carro bagageiro com toda a estrutura refeita e impermeabilizada

Trabalhos no carro 2; estrutura das cabeceiras já refeita e início dos trabalhos nas laterais
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Trabalhos no carro 2; estrutura das cabeceiras já impermeabilizada e instalação do novo
revestimento de madeira na parte interna

Instalação do revestimento da parte interna da cabeceira e novo piso de madeira concluídos;
instalação do revestimento na parte externa sendo realizada
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Bandeiras de madeira confeccionadas para as portas do saguão da estação de Passa Quatro

Confecção da última janela para o galpão do depósito de material rodante de Passa Quatro
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Carregamento da cabine da locomotiva 327 para transporte até as oficinas de Cruzeiro

Carregamento da cabine da locomotiva 327 para transporte até as oficinas de Cruzeiro
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As crianças chegando na estação de São Lourenço

As crianças, professores e o mascote da PMMG posando para fotos na escadaria da esta
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Aspectos da reta do Km30 após conclusão dos serviços de limpeza, descontaminação do lastro
antigo, alinhamento da grade e aplicação de novo lastro para complementação

ANO XV - Nº 164
DEZEMBRO DE 2016

Trecho do km31+100 após limpeza e descontaminação do lastro antigo e após a conclusão dos
serviços de alinhamento, superelevação e da aplicação do novo lastro para complementação
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REGIONAL PARANÁ

Regional realiza evento com mais duas entidades
No dia 12 do mês de novembro a
Regional PR realizou evento conjunto com a
APFMF-Curitiba (Associação Paranaense de
Ferreomodelismo e Memória Ferroviária) e a
Unifer (União dos Ferroviários Aposentados e
Pensionistas do PR e SC) em nossa sede, para
estreitar os relacionamentos entre as entidades
que, de um modo ou de outro, envolvem ferrovia
e preservação.

Houve exposições sobre os objetivos de
cada Entidade, muita troca de experiências e um
caprichado churrasco. Nessa oportunidade,
exibimos nosso vasto acervo de material
ferroviário, seja em nosso pátio, seja em nossa
sala de reuniões, seja no vagão-museu. Foi um
dia bastante agradável e de grande saudosismo
que, com certeza, renderá bons frutos e mais
eventos como esse.

Na foto os participantes do evento representando as três entidades
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NÚCLEO REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ

Entra na fase final a reforma do carro administrativo AM55
O NuRVI informa que neste mês de
novembro entrou em fase final a pintura externa
do carro administrativo AM55, faltando apenas
alguns pequenos acabamentos e pintura de
alguns detalhes. A pintura em marrom com
detalhes em platina, visa refazer uma pintura
que esse carro ostentava na década de 90,
portanto, uma memória bem recente.
Ressalte-se que esta pintura não é uma
restauração do carro, mas tão somente uma
manutenção. Objetiva a preservação do mesmo
até o momento em que houver condições
financeiras e instalações apropriadas para o
procedimento de restauro mais detalhado. O
interior do veículo também está aos poucos
sendo recuperado, e é esta que está mais
vandalizada, em especial o compartimento da
cozinha. Inexplicáveis buracos na forração
interna, tanto superior como lateral, peças
importantes arrancadas do local de origem, são a
realidade do AM55, que mesmo assim, já serve
de pernoite para o voluntariado do NuRVI. Por
esta razão, a equipe iniciou a reforma interna
justamente na ala da cozinha, a mais afetada.
Mesmo assim, com todo esse mau aspecto
interno, o
AM 55 fez sucesso neste mês de
novembro transportando visitantes excedentes
em vários horários, os quais se encantaram com
o seu aspecto diferencial.
Devemos recordar que, quando do seu
resgate pela ABPF-SC em 1997, este carro foi
trazido para Rio Negrinho com um
abalroamento numa das cabeceiras e ficou por
muitos anos encostado, necessitando da
reconstrução desta cabeceira, em especial todo o
suporte do engate, e a recolocação de novo
engate, que não existia mais. Esta reconstrução
inicial foi feita nas oficinas de Rio Negrinho, da
ABPF-SC, após o que o carro foi transferido
para o NuRVI.
A equipe do mestre de linha Jefferson
Dhein concluiu neste mês de novembro a última
etapa da manutenção prevista para este ano ao
longo da nossa linha, com a substituição de
176 dormentes e nivelação em diversos pontos,
exigindo inclusive a troca de alguns trilhos,
tidos como inadequados.

Nossos agradecimentos ao Jefferson e
equipe pelo bom desempenho nestas
atividades, dando segurança e tranquilidade
às nossas operações ferroviárias.
A coordenação do NuRVI agradece a
todos, associados e voluntários autônomos, que
mais uma vez neste mês de novembro se
dedicaram às mais diversas atividades no
Núcleo. Aos nossos apoiadores e
patrocinadores nosso especial agradecimento
pelo crédito depositado no nosso trabalho. Aos
nossos visitantes, nosso especial carinho, pois
são a razão de ser da atividade que
desenvolvemos, ou seja, o resgate e a
preservação de um pedaço da memória dos
nossos transportes. Aproveitamos o ensejo,
para, neste último mês do ano, externar a todos
nossos votos de Feliz Natal e Próspero e
Venturoso Ano Novo.
Informamos que o NuRVI possui agora
atendimento semanal e
presencial na
plataforma de embarque, junto ao vagão
bilheteria. O atendimento também é feito pelos
telefones (47) 3353-6090 e (47) 8894 -5077
e-mail efsc@abpfsc.com.br . Dento do vagão
há uma pequena conveniência e também
exposição de peças históricas, a maioria
cedidas pelo IPHAN, que 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.
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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.

- 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.
- 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

Carro administrativo AM55 em fase final de pintura externa (autoria de Priscila Jesany dos
Santos)
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Substituição de trilhos na via permanente
(foto de Jefferson Dhein)

Dormentes descartados da via permanente
(foto de Otávio Georg Jr.)
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