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Finalizadas as pinturas das locomotivas nº 215 e 50; reparos estão
sendo executados na 401 e na 338. Locomotivas diesel nºs 905, 3 e
2 terão rodeiros substituídos.
A Locomotiva 215 tem
a pintura concluída e em
Carlos Gomes locomotiva 50
quase concluída a pintura
para entrar a locomotiva 604.
A 215 recebeu nova pintura
no próprio pátio da estação
Anhumas, pois a sua última
pintura foi em 2006 quando
inaugurou a extensão da via
até Jaguariúna. Em breve ela
será recolhida para troca de
tubos na estação de Carlos
Gomes. A locomotiva 50 –
Tentugal, já está em fase de
acabamento e detalhes e a
locomotiva Paulista 604, já
foi lavada para iniciar a nova
pintura. Para o próximo mês
as duas locomotivas estarão
em trafego novamente.
No último mês, fizemos
diversos reparos na
locomotiva 401 e agora está
sendo reparada a locomotiva
338. Diversos reparos e
manutenção preventiva
foram feitas na 338 e a
mesma retornou ao trafego já
revisada.
Iniciamos os serviços
de revisão e reparação de 6
rodeiros para a substituição
na locomotiva ALCO 905.
Estes rodeiros nos foram
cedidos a alguns anos e agora
entrarão na locomotiva 905.

Locomotiva 50 em pintura

Locomotiva 5, já sendo identificada

Esta revisão inclui RVA
de rolamentos e ultrassom de
eixo e rodas. Conforme
completar a entrega iremos
recolher a locomotiva para
substituição das mesmas.

A GE nº 3, em
funcionamento, receberá um
novo gerador auxiliar, todo
revisado em nossa própria
oficina, que irá substituir o
atual que está em uso.
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A chegada dos rodeiros da locomotiva Alco.

O gerador apresenta
um pouco mais de
faiscamento, o que poderá
acarretar a sua queima, daí a
necessidade da substituição.
A pequena 2,
manobreira Orestein Koppel,
já foi montada a parte
mecânica e testada, e agora
aguarda se para realizar a
nova pintura em poliuretano!
Foi reparada a transmissão,
trocado retentor da caixa do
eixo, junta de tampa do
cabeçote do motor e correias,
alguns marcadores e outro
pequenos repara, incluindo
bicos injetores.
Mais um carro NOB
recebe rodeiros reperfilados,
bem como ultrassom nos
eixos e RVA de rolamentos,
serviços estes feitos por uma
empresa especializada e a
desmontagem/montagem
pelo nosso pessoal de
oficinas.
Todos os carros
passarão por revisão de
rodeiros, sendo que os
condenados serão trocados!
Na via permanente os
serviços de troca de
dormentes continuam, bem
como recomposição e
contenção de brita nas
cabeceiras dos pontilhões,

Serviços de recomposição de brita

usando placas de cimento
como parede para contenção.
Estas placas a ABPF recebeu
como doação e em muito nos
ajudou, pois, as mesmas são
ótimas para esta finalidade
sendo que não tem perigo de
queimar e ou apodrecer. Já
estamos na reta final, ficando
apenas 6 pontilhões para
concluirmos este serviço.
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
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Colocação de placas de concreto para contenção de brita nos pontilhões

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 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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Gerador da locomotiva GE
Transmissão da locomotiva O&K

Descarregamento dos rodeiros

Arrumação do lastro já concluida
no trecho

Rodeiros já descarregados
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Locomotiva 327 entra em serviço; segue reforma das locomotivas
522 e da 2 e da locomotiva RSD8 nas oficinas de Cruzeiro; em São
Lourenço seguem os trabalhos no carro SD-02
Oficinas de Cruzeiro

Com a reforma da
locomotiva 327, ex.
Leopoldina concluída e a
mesma já em operação
regular a frente do Trem da
Serra da Mantiqueira em
Passa Quatro, a locomotiva 2
entrou na oficina para
finalização de sua reforma. A
locomotiva teve os rodeiros
removidos juntamente com
as caixas para ajustes e
montagem do sistema de
distribuição, que nela é
i n t e r n o , d o t i p o
“Stephenson”.
Prosseguem também
os trabalhos na locomotiva
522 e de recuperação da
lataria da locomotiva RSD8;
alguns pontos da lataria
apresentavam amassados e
esses estão sendo corrigidos
pela equipe.

A locomotiva nº 2 já com os rodeiros e caixas removidos

As braçagens aguardando limpeza
e substituição das buchas

Os rodeiros e caixas já fora da locomotiva

Componentes do sistema de freio da
locomotiva sendo reparados

Um dos paralelos juntamente com a Cruzeta
aguardando serviço de usinagem e ajuste

Os cilindros também foram desmontados
para troca dos anéis de seguimento; as
gavetas também foram desmontadas para
correção das válvulas e ajuste das gaxetas
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Após 32 anos a 353 chega com o trem na estação de Sabaúna

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.

O trem no trecho: após 32 anos a 353
tracionou um trem nesse trecho, que
diga-se de passagem era o trecho
original de tráfego dessa locomotiva

No último dia 10
realizamos a viagem
experimental com o trem,
partindo da estação de
Guararema passando por
Luís Carlos, Sabaúna
e
chegando até César de Souza.
Após 32 anos a 353
percorreu novamente esse
trecho tracionando um trem.
Nos dias 18 e 19
correrá o “Trem do Cambuci”
por esse trecho.
Chegada do trem em César de Souza.

Vista do Caboose durante o
trajeto
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Trem das Águas
O Trem das Águas
p e r m a n e c e
e m
funcionamento normal,
circulando todos os finais de
semana e feriados. Nas
oficinas, prossegue a reforma
do carro SD-02. Em paralelo
está sendo confeccionado o
novo mobiliário para o carro
BC-32 que irá seguir para
Passa Quatro para o Trem da
Serra da Mantiqueira.
Na via, os trabalhos de
manutenção preventiva
prosseguem normalmente,
com substituição de
dormentes, correção da
geometria da via e
descontaminação do lastro
antigo e complementação
com novo.
Trem da Serra da
Mantiqueira
O Trem da Serra da
Mantiqueira permanece em
funcionamento normal,
circulando em todos os finais
de semana e feriados
nacionais.
Na última semana do
mês de julho a locomotiva
327 foi preparada,
embarcada, transportada
para Passa Quatro. No dia
27/07 foi testada pela
primeira vez naquele trecho
rebocando a locomotiva 332
com pleno sucesso e no fim de
semana dos dias 28 e 29 já
assumiu os trabalhos a frente
do Trem da Serra da
Mantiqueira.
A 327 foi inteiramente
reformada nas oficinas de
Cruzeiro, processo esse que
levou aproximadamente 6
anos, com atenção total a
todos os componentes e
detalhes, deixando-a em
condições muito próximas as
de 0 km.

A 327 sendo embarcada em Cruzeiro para seguir viagem para Passa Quatro.

O embarque da locomotiva e do tender separadamente

O comboio partindo de Cruzeir5o e chegando a Passa Quatro

Já desembarcada e acessa, lado a lado com a 332 instantes antes da
viagem de teste pelo trecho.
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Com a entrada em
serviço da 327 é o fim de uma
era; a 332 estava à frente do
Trem da Serra da
Mantiqueira desde a
inauguração, em 2004 e em
breve ela voltará para São
Lourenço para substituir a
1424 temporariamente, que
entrará em manutenção.
Continuam os
trabalhos de manutenção de
via em Passa Quatro, onde
está sendo feita a renovação
d o
l a s t r o ,
c o m
descontaminação do
existente e aplicação de novo
para complementação, troca
de dormentes e correções na
geometria da via.

A 327 já a frente do Trem da Serra da Mantiqueira

Parada na estação de Manacá para se verificar a
locomotiva.

Chegada na estação de Coronel Fulgêncio; a viagem de
teste teve pleno êxito.

Dormentes de madeira adquiridos já estocados no pátio da estação de Passa Quatro para aplicação no trecho.
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As comemorações aos 50 da conclusão das obras do Tronco
Principal Sul chegam ao centro do Paraná, agora os passeios foram
em Ponta Grossa/PR
Neste mês de julho,
nossa composição chegou ao
centro do Paraná, uma das
cidades com grande cultura
ferroviária. Era em Ponta
Grossa que durante muitos
anos permaneceu em
funcionamento uma das
maiores oficinas de vagões do
sul, foram ali também
durante muitos anos
realizados os trabalhos nos
mais diversos tipos de carros.
Já nos dias atuais, esta
cidade é lembrada pelos seus
enormes pátios ferroviários
como de Uvaranas e Desvio
Ribas, dali partindo diversos
ramais, além dos mais
diversos terminais de cargas,
principalmente no
seguimento de grão.
A
história de Ponta Grossa, com
a ferrovia é antiga,
primeiramente pela estrada
de ferro que teve início em
Antonina, no litoral do
Paranaense, e subindo a
Serra do Mar chegando a
capital Curitiba, assim
estendeu-se até Ponta Grossa
(Estrada de Ferro do Paraná)
em 1.894. Segundo, pela
passagem da Estrada de
Ferro São Paulo – Rio Grande
(SPRG) entre 1.899 e 1.900,
mais tarde o projeto da
Ferrovia Brasília Porto Alegre
(TPS – Tronco Principal Sul),
que também teve sua
passagem pelas terras ponta
grossense.
O Tronco Principal Sul, teve
sua passagem pelo local, no
final da década de cinquenta,
oferecendo

Foto de autoria de Diogo Seger em uma das noites estreladas na
Estação de Desvio Ribas, Ponta Grossa

significantes melhorias à
região, principalmente na
mobilidade urbana dos dias
atuais. Além de ter todo

traçado refeito entre Ponta
Grossa e Curitiba, o novo
projeto, deste leito, retirou do
centro histórico os trilhos,
desviando-os da cidade
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Uma das saídas com nossa composição comemorativa na Estação de Desvio Ribas até Estação Cará Cará

.
Foi construído o
“Desvio Ribas”, um trecho de
9,5 Km que ligou a linha nova
(TPS) a Estação de Cará Cará,
a antiga SPRG. Além disso foi
construído a nova linha que
segue até Sorocaba/SP.
Cinquenta anos se passaram
e não se vê na atualidade
intervenção da linha férrea O encanto das crianças ao entrarem no trem pela primeira vez e a
no meio urbano. Agora na passagem pela ponte em arco no distrito de Cará Cará
comemoração aos 50 anos
desta fantástica ferrovia a
Associação Brasileira de
Preservação Ferroviária, em
parceria com Concessionária
Rumo Logística e Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa
através do ”Caminhos de
Ferro” veio a realizar esta
grandiosa experiência até
então inédita na cidade de
Ponta Grossa.
Os passeios em Ponta
Grossa foram divididos em
dois roteiros, um mais curto
que partia pela manhã, da
Estação de Desvio Ribas,
atravessando seu enorme
pátio, seguindo 9,5 ainda no Passagem pela ponte de arco e composição aguardando licenciamento
“Desvio Ribas”, até as ruínas para o retorno em frente ao aeroporto municipal
da Estação de Cará Cará, em Esse pequeno trecho, é o
que desviou os trilhos da
f r e n t e a o a e r o p o r t o próprio “Desvio Ripas”,
cidade, foi um passeio, com
municipal, com uma hora e c o n s t r u í d o d e n t r o d a
uma paisagem dos Campos
meia de duração.
fazenda do Sr. Ribas, acabou
Gerais do centro
levando seu nome, esta obra
paranaense, com destaque a
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uma ponte em arco e a
chegada ao aeroporto
municipal, local de instrução
aérea, com diversas
aeronaves circulando, que
serviu como atração aos
passageiros durante a
manobra da locomotiva para
o retorno.
Já o segundo passeio,
Embarque em Desvio Ribas para o passeio a Guaragi e passagem na
foi mais extenso, na parte da
Ponte do Rio Tibagi
tarde, também com saída em
Desvio Ribas, passando pela
Estação de Cará Cará e
percorreu mais 27 Km até a
Estação de Entre Rio, na
comunidade de Guaragi.
Esse trecho bem mais antigo,
inaugurado em 01.01.1900,
pertencia a Estrada de Ferro
São Paulo – Rio Grande,
muito sinuoso com muita Passagem pela Estação de Roxo Roiz e chegada na Estação de Entre
Rios em Guaragi
rampa.
Com uma belíssima
vista dos Campos Gerais e a
cidade de Ponta Grossa ao
fundo, passou pela Ponte do
Rio Tibagi, as ruínas da
Estação de Tibagi e a
plataforma da antiga Estação
de Roxo Roiz. Esse passeio
teve uma duração de seis A pequena vila de Guaragi ficou movimentada com centenas de visitantes
h o r a s , n e s s e p a s s e i o que chegavam com o trem
normalmente chegávamos à
noite. O vilarejo de Graragi
fica entre os Rios Tibagi e
Guarauma, daí o nome
“Guaragi”, hoje um pequeno
vilarejo que recebeu centenas
de visitantes. Na estação os
visitantes foram recebidos
com cerveja artesanal da OaK A subida da composição durante os belos dias de sol e o retorno à noite com
Bier, pastel e diversos o encanto da composição iluminada
lanches.
Estes serviços foram de
grande significância para a
A visita dos membros da
comunidade, assim tiveram
ABPF – Paraná e da
um pequeno ganho com os
Diretoria
da Nacional em
passeios, empolgando
o
nosso passeio até a
poder público e a sociedade
Estação Entre Rios
de Ponta Grossa, para
futuros passeios.
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No dia 08/07
recebemos parte da diretoria
da ABPF, que em reunião em
Curituba, se descolaram até
Ponta Grossa, e participaram
e prestigiaram nosso passeio
até Guaragi. Os passeios
foram autorizados
previamente pela
Concessionária Rumo
Logística e homologada pela
Superintendência de Serviços
de Transporte de Passageiros
da Agência Nacional de
Transportes Terrestres –
ANTT, no uso de suas
atribuições na portaria nº
68/SUPAS/ANTT, em 28 de
Junho de 2018, no processo
nº 50500.379858/2018-79.
Foi realizado no dia
20/07 um pequeno
deslocamento sem
passageiros da Estação de
Desvio Ribas até a Estação de
Uvaranas, esse deslocamento
serviu para divulgar os
passeios, com a passagem da
Maria Fumaça apitando por
diversos bairros da cidade.
Este dia também foi dedicado
a imprensa, que recebeu
nossa atenção, assim como
do poder público, para expor
os novas idéias para os
próximos passos, e um futuro
passeio na cidade. A cidade
conta com uma locomotiva a
vapor, está na praça, no
centro histórico, esta
máquina poderá um dia estar
restaurada em passeios pela
região.
Já na parte da
tarde realizamos um passeio
técnico, com o prefeito de
Ponta Grossa Marcelo
Rangel, do presidente da
Fundação Municipal de
Turismo Edgar Hampf,
assessores da imprensa, dos
técnicos da Concessionária
Rumo, e também a presença
da Andrea Mercaldo e do

Um dia dedicado ao atendimento à imprensa, momento de expor os
planos para próximos passeios

O percurso sem passageiro entre Desvio Ribas e Uvaranas para divulgar
os passeios

A chegada a Estação de Uvaranas, um dos maiores pátios ferroviários do

Os inúmeros viadutos e a passagem do trecho de Alagados, um grande
potência para o turismo ferroviário em Ponta Grossa
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Rumo, e também a presença
da Andrea Mercaldo e do
Marcelo Fiedler, relações
públicas da Rumo.
Este passeio foi com
auto de linha, em um dos
locais mais lindos de Ponta
Grossa. Conhecido como
“Alagados” é um local com
uma leve serra que passa por
A equipe da Rumo, o prefeito do Ponta Grossa e membros da ABPF
diversos viadutos e cortes
avaliando o potencial do trecho de Alagados
rochoso, terminando na
Barragem de Alagados.
Uma região de
belíssimos campos e curiosas
formações de pedra. Esse
passeio técnico serviu para
avaliarmos as condições para
um possível passeio no local,
num trecho de 22 km,
atualmente de baixíssima
circulação, tendo hoje a
passagem de um cargueiro a
Um passeio técnico no Central do Paraná até a Serra do Cadeado
cada dois dias.
Algumas condições
técnicas impedem
atualmente o projeto do
passeio, como as condições
da via permanente, também
seriam necessárias a
construção de um pátio de
reversão em Alagados e uma
plataforma de embarque e
desembarque, próximo ao
pátio ferroviário de Uvaranas.
Foi um passo muito
Um dos diversos cruzamentos de locomotivas GE ES 43 BBi que
importante para que estudos
presenciamos e a passagem sobre o Viaduto Paraná
possam ser feitos, assim
colocando Ponta Grossa,
mais tarde no futuro do mapa
de mais passeios ferroviários.
Ocorreu outro passeio
técnico, Marlon Ilg, Everaldo
Pilz e Renan Caique Maas
também aproveitaram a
estadia na região, onde
realizaram um percurso com
a composição da Rumo, com
as modernas locomotivas GE
ES 43 BBi na Serra do Cruzamento com locomotiva GE ES 43 BBi e passagem pela Estação
Machado da Costa na Central do Paraná
Cadeado.
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O embarque ocorreu
na Estação de Reserva e
seguiu até a Estação Mauá da
Sul, foi um momento de
conhecer os grandes
investimentos que a atual
concessionária vem
realizando, na aquisição das
novas e modernas máquinas
e da satisfação dos
colaboradores que a operam.
Pudemos conhecer melhor a
operação e o potencial que é a
“Central do Paraná”, as
grandes obras de arte, como o
famoso Viaduto Paraná, os
enormes túneis, assim
podendo ter uma noção da
possibilidade de um dia
termos a passagem de
composição histórica, a vapor
nesta ferrovia tão importante.
F i c a a q u i n o s s o
agradecimento aos
maquinistas da Rumo que
nos deram tal valiosa
atenção.
Queremos agradecer
aqui a todas as pessoas que
contribuíram com mais esse
grande evento, do
administrativo da

Concessionária Rumo, a
Carmen Maron, Andrea
Mercaldo e Marcelo Fiedler a
equipe do Centro do
Comando Operacional – CCO,
em especial a Francisco e
Oliveira. A equipe na Estação
de Desvio Ribas, em especial
ao coordenador Dalto.
Também aos membros da
ABPF Paraná, que estiveram
presente e nos ajudaram
muito, ao Evandro, Bruno e o
Patrick. A Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa,
em especial ao presidente da
Fundação Municipal de
Turismo Edgar Hampf, as
alunas e estagiárias do curso
de turismo da UEPG, Aline
Loezer, Micheli Galvão, Laine
Santos, Ana Luiza Ramos,
Emanuelle Modrow, Jhully
Brato, Jaqueline Ferraz e
Alexandre Ferraz, que nos
auxiliariam no atendimento,
guiamento e no serviço de
bordo. A Rede Fleming de
F a r m á c i a s
q u e
disponibilizaram seus mais
diversos pontos, para venta
dos bilhetes. Também aos
membros de nossa regional,

Fabiola, Jéssica, Janete,
Suiani, Carina, Ralf, Marlon,
James, Everaldo, Iure,
Renan, Luan,
que
trabalharam na operação e
atendimento dos passeios, a
Tania Mara Gomes e ao
Claudio Hoppe que
trabalharam na venda dos
bilhetes, ao Diogo Seger que
se fez presente mais uma vez
registrando as mais belas
fotos do passeio, assim como
o Grupo Churrastrilho, em
especial a Daniel Kubaski
Trevisan, que captou as
imagens aéreas com drone, ao
Anthar Cesar que registrou as
imagens em pequenos vídeos
e já postou nas redes sociais.
No dia 23/07 ocorreu o
translado de retorno a Rio
Negrinho, teria sido
tranquilo, não fosse
detectada a quebra do pistão
dianteiro do lado esquerdo.
Saímos na parte da parte de
Desvio Ribas, em Ponta
Grossa e chegamos em Rio
Negrinho as 2:00 já do dia
24/07.

Melhorias na locomotiva Mikado nº 760 com a usinagem dos roteiros motrizes
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Nas oficinas em Rio
Negrinho neste mês de julho,
com menor número de
pessoas, os trabalhos foram
dedicados a Locomotiva
Mikado nº 760 que teve todos
os seus rodeiros retirados.
Esses rodeiros, os motrizes
foram usinados, refazendo o
ângulo da bandagem e do
f r i s o . T a m b é m f o r a m O sistema da suspensão da locomotiva Mikado nº 760 foi revisado com
revisadas as caixas de mancal buchas e pinos novos
que receberam chiniles
novos, também foram refeitos
os pinos da suspensão. Com a
chegada da locomotiva Mallet
nº204 corremos contra o
tempo para refazer o pistão
avariado, além de outras
revisões que tiveram que ser
feitas realizou a substituição
do pino central do primeiro
conjunto de tração. Tivemos
que encomendar da Fundição Os novos anéis do pistão da locomotiva Mallet nº 204
Tupy, em Joinvile o material
dos anéis, que foi fundido por
eles muito rapidamente e
usinado por nós, além do
pistão, também tivemos que
refazer a tampa do cilindro do
pistão, que trincou. Esses
serviços entraram noite
adentro e também ocorreram
no final de semana, para que
a máquina estivesse apta
para a viagem ao Rio Grande
O novo pistão sendo confeccionado para a locomotiva Mallet nº 204
do Sul já no dia 30/07.

Todas as rodas motrizes tiveram seu friso usinado e foram confeccionados diversos pinos para o sistema da
suspensão
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Ocorreu também uma
viagem, de nosso Vice
Presidente, Marlon Ilg ao Rio
Grande do Sul, ainda em
passagem por Lages/SC foi o
lançamento dos trens na
região serrana, o “Trem
Lajeano” que seguirá até a
Estação Berlande, 10 Km e o Marlon em viagem ao Rio Grande do Sul passando por Guaporé e São
“Trem da Coxinha Rica” que Leopoldo na grande Porto Alegre
seguirá até Estação
Escurinho, com 38 Km. Já em
Vacaria, no Rio Grande Sul
foi realizado o lançamento dos
passeios de Vacaria até a
Fazenda do Socorro, passeio
esse com 20 Km. Em
companhia de nosso amigo e
articulador, Marcio Assad, A passagem por Santa Maria e Ijuí
Marlon seguiu para
compromissos, em diversas
cidades gaúchas, locais que
estão à espera do passeio da
“Maria Fumaça”. Em reuniões
com diversos prefeitos e
autoridades, estiveram em
Estrela, Roca Sales, Guaporé,
Ijuí, Santo Angelo, Santa
Maria e Porto Alegre, houve
ainda outras cidades que
ficaram fora dos contatos,
mas que já manifestaram
formalmente o pedido destes
passeios. Foi o primeiro
contato, para montarmos um
calendário de passeios que
poderá percorrer o RS em
2019. Também ficou o convite O tubo condutor retirado da locomotiva Ten Wheler nº 311
a esses municípios para que
participem, esse ano ainda,
da “Viagem Comemorativa a
Conclusão das Obras do
Tronco Principal Sul”, das
comemorações as 40 anos da
“Ferrovia do Trigo” que
ocorrerá em parceria com o
Batalhão Ferroviário e
também do “Natal Rumo
Iluminado”, que acontecerá
no fim de novembro e inicio de
dezembro, e percorrerá O novo tubo condutor sendo confeccionado para a locomotiva Ten Wheler
nº 311
dezenas de cidades.
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Em Piratuba os
passeios do Trem das Termas,
continuam a operar
normalmente, confirmada
sempre as saídas aos sábados
e com agendamento as
quartas.
Agora operando com
Locomotiva Ten Wheler nº
235, já que a outra, a Ten
Wheler nº 311, está em
manutenção com problemas
no tubo condutor.
Foi custoso, mas
retiramos o tubo condutor,
estamos construindo uma
cópia para substituir esse que
furou.
Estamos ampliando
nossa cobertura no pátio da
Estação Piratuba,
para

abrigar mais veículos.
A cobertura foi
ampliada em 40 metros, com
capacidade de abrigar mais
quatro carros, além disso
estamos estudando a
construção de oficina ao lado
deste trecho de cobertura.
Já a equipe de via
permanente
v
e
m
trabalhando na melhoria dos
marcos quilométricos, que
estão sendo renovados, com
entalhe e pintura.
Além disso, sendo
realizado a aplicação de
dormentes e a roçada, assim
como alguns ajustes ao
material rodante de via
Construção do telhado em
Piratuba

Ampliação da cobertura dos carros em Piratuba
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Agradecemos a
preciosa ajuda de nossos
voluntários e a nossa equipe
de colaboradores da oficina, a
equipe de mecânicos, nas
oficinas em Rio Negrinho, ao
torneiro Maicon Ernesto
Streit, ao soldador Darci José
Ferreira de Souza, a turma
dos serviços gerais que
resolvem todos os
imprevistos, Renan Caique
Maas, Luan Vitor Veiga, Iuri
de Lima Vilela da Silva, ao
eletricista Bruno Izac e aos
Eng James e Marlon Ilg, ao
restaurador Everaldo Pilz.
Também o agradecimento a
todos que ajudam nos dias
dos passeios, em especial as
ferromoças Fabiola e

Priscila, os músicos que
animam nossos passeios
Sandro e Tiago, aos que
alegram o almoço de Rio
Natal, Alisson e Deived, da
Bekos Son e Iluminação,
patrocinados pela Prefeitura
Municipal de São Bento do
Sul, através da sua Secretaria
de Turismo, a equipe de
cozinheiras de Rio Natal, em
especial a Eliane que
preparam o saboroso almoço
nos dias de passeio. A equipe
do Trem das Termas, que
incansavelmente operam
diversos trens durante o mês,
as atendentes Roberta e
Maridiane, a equipe de tração
em especial ao Peterson
Nepomuceno Pinto e

ao Rodrigo Dolenga, a equipe
de animadores em especial ao
Leo Jair de Ávila, nossa
grande equipe de via
permanente, em especial ao
Jeferson, que além de suas
atribuições na via sempre se
esforçam para auxiliar a
equipe de manutenção de
carros e da locomotiva.
Mais informações sobre
o Trem da Serra do Mar com
Fabiola e Suiani, pelos fones
(47) 3644-7000 e (47) 9.99860600 ou pelo site
www.abpfsc.com.br , sobre o
Trem das Termas com
Roberta ou Maridiane pelos
fones (49) 3553-1121 e (49)
9.9121-7700 ou pelo site
www.abpfsc.com.br .

Agora serão mais 40 metros com capacidade de abrigar mais 4 carros de passageiros

Novos marcos quilométricos no trecho de Piratuba e manutenção do equipamento de via permanente
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Estiagem afeta funcionamento da locomotiva e nova caixa d'água
será instalada com apoio da usina.

Locomotiva 232, estreando a repintura dos rodeiros, truques do tender e limpa trilho (foto de Luiz Carlos
Henkels)

As atividades
do
NuRVI neste período do final
do mês de julho e início de
agosto continuaram na
normalidade,
sempre de
acordo com os desafios que a
administração de uma linha
férrea, mesmo pequena,
oferece. No caso da EFSC, a
coordenação está se
deparando com um problema
inimaginável a anos
passados; a
escassez de
água para abastecimento da
locomotiva, agravado nos
últimos meses pela estiagem
que se prolonga por agosto.
Esta estiagem agravou
um problema já existente,
relativo à coleta de água para
uso da ferrovia.

A
a c e l e r a d a
urbanização da localidade
de Subida,
fez com que
inúmeros moradores
fizessem uso do mesmo
manancial que abastece a
caixa do trem,
para
fornecimento de água para
suas residências. Em razão
da estiagem, com o
manancial praticamente
seco,
toda a água
aproveitável, é direcionada
para os moradores,
nada
s o b r a n d o p a r a o
abastecimento
da
locomotiva. Tentativas de
negociação foram feitas, no
entanto se mostraram
infrutíferas. Verdade é que o
consumo da locomotiva é
gigantesco, e por isso, em

dias de operação do trem, o
fato causa transtornos
sociais e logísticos, por vezes
verdadeiros conflitos.
Dessa maneira,
a
única opção que restou ao
NuRVI, foi negociar com a
Hidreletrica Salto Pilão a
instalação de uma nova caixa
d'água em local de uso da
ferrovia, mas, adjacente a
sua propriedade, utilizandose uma fonte que está em
suas terras e onde não há
interferência da urbanização.
Felizmente a negociação com
o gerente geral da hidrelétrica
e a coordenação do NuRVI
chegou a bom termo e a nova
caixa deverá ser adquirida e
instalada nos próximos dias.
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Referente à operação
do mês de julho destacamos
que a composição histórico –
cultural foi movimentada em
dois finais de semana, como é
de praxe no mês de julho, em
razão das férias escolares. De
fato, houve novamente bom
comparecimento, mas,
muito aquém do recorde do
mês e julho do ano passado.
Com referência ao
material rodante,
destacamos a repintura das
rodas e limpa trilhos da
locomotiva 232 que já estava
bastante desgastada. A
equipe já está planejando
para os próximos meses,
desde que haja tempo
disponível, a repintura da
caldeira. Sem máquina
reserva, estes trabalhos mais
prolongados sempre são
feitos em períodos em que
há mais semanas ociosas
entre uma operação e outra.
Mais uma vez, o
coordenador Otávio Georg
Junior agradece a todos,
associados e voluntários,
que se dedicaram aos
trabalhos neste período

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) 98894-5517
e-mail
efsc@abpfsc.com.br . Dento do
vagão há uma pequena
conveniência e também
exposição de peças históricas, a
maioria cedidas pelo IPHAN, as
quais marcaram a história da
ferrovia Brasileira.

Além destas peças o visitante
também poderá vislumbrar a
histórica e centenária caixa
d'água da EFSC agora
postada sobre o prédio do
sanitário. Partindo da
plataforma,
o trajeto
revitalizado da ferrovia é de
uso público nos seus 1,7 kms
iniciais, portanto, pode ser
visitado a qualquer tempo.
Este trecho preserva o túnel
de 68 mts, a ponte de dois
arcos em pedra granítica ao
estilo românico
e a
passagem superior também
em estilo românico, além de
um belíssimo trecho que
passa em meio a uma mata
atlântica secundária. O
restante do
trajeto, que
passa pelas instalações da
Hidrelétrica Salto Pilão é de
uso restrito aos associados
do NuRVI.
É neste trajeto

que se localiza a garagem que
guarda a
composição
histórico cultural,
que só
poderá ser visitada com
acompanhamento de
associados devidamente
autorizados pela gerência da
Hidrelétrica. O acesso à
localidade de Subida, ponto
de partida do trem, se dá pelo
Km 112+500mts para quem
procede de Blumenau e pelo
Km 113 – 500mts para quem
procede de Rio do Sul .
Em Rio do Sul, na estação de
Matador, encontra-se
depositado parte do material
rodante do NuRVI, ainda por
restaurar, bem como o museu
estático e fotográfico relativo
aos fatos históricos
que
marcaram a EFSC no Alto
Vale do Itajaí . A estação se
situa no Beco Artur Hering –
Nº 50, bairro Bela Aliança de
Rio do Sul.

Movimentação de visitantes no dia 22 de julho. Bom público, porém, abaixo do
esperado (foto de Heinz Beyer)
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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.

- 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) 33331762

- Maquete Ferroviária – carro
passageiro PS5, exposto no
Mausoléu Dr. Blumenau,
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