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Finalização da pintura nas locomotivas a vapor nºs 50, 604 e 5 e na
manobreira diesel nº 2; substituição de truques em diversos carros de
passageiros e revisão mecânica no auto de linha AL3. Continuam os
trabalhos na via.
A regional Campinas –
VFCJ, prossegue dedicando o
mês para finalização da
pintura das locomotivas 50 e
a 604. A pequena diesel nº 2,
O&K, também teve a pintura
concluída, bem como a
locomotiva Baldwin de 1913,
número 5. Em breve ambas
serão reinauguradas em
funcionamento.

A locomotiva nº 604 passando pela pintura em nossas oficinas

2
Campinas

As manobreiras nº 5 (a
vapor) e a n} 2 (diesel)
também passaram pela
pintura.

Na parte de carros
estamos trabalhando na
troca de rodeiros e
substituição de truques em
diversos carros, adequando
todos as normas de
segurança atual, apesar de
fazerem parte de nosso plano
de manutenção, programado
a partir do recebimento de
novas rodas.
Mais de R$ 70.000, 00
já foram investidos, entre
mão de obra e serviços
terceirizados.
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P a s s o u
p o r
manutenção a locomotiva nº
9, que já está em trafego,
enquanto a 604 é repintada.
Está recolhida a diesel 905
para manutenção em um
conjunto de força, serviço
que será concluído até o final
do mês. O auto AL-3 passou
por revisão mecânica geral,
incluindo filtros,
mangueiras, regulagem,
limpeza e troca de
amortecedores!
Na via permanente,
foram carregada duas
plataformas de dormentes de
concreto e distribuídas ao
longo da via para
substituição.
F i n a l i z a n d o
agradecemos a fiel
participação dos associados:
Antonio Edson Laurindo dos
Santos, que cuida dos
sistemas de freios, Jean
Claud Ducombs, Vanderlei
Zago nas fotografias,
filmagens e operação dos
trens, Sr. João Sigrist, que
nos ajuda na manutenção
das locomotivas diesel e na
geração de luz dos carros de
passageiros e a liderança nos
serviços de recuperação de
maquinas e equipamentos. A
empresa MOMBRAS de
Piracicaba SP, que sempre
colaborou na doação de
refratários e uma Forja para
uso nas oficinas, Mauricio
Alves (Bim Bim), nos serviços
das oficinas de carros e na
locomotiva diesel, Norberto
Tomassoni também na
locomotiva diesel, Vanderlei
Costa, Cristiano Bueno,
Jurair Alves da Silva, Gerson
Nogueira Ramos que esta
participando dos projetos de

Diversos carros de passageiros receberam novos truques
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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.

O auto de
linha com a
pintura
concluída

A distribuição de dormentes de concreto pelo trecho.
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Segue reforma das locomotivas a vapor 522 e 2 e da dieselelétrica 3507nas oficinas de Cruzeiro; em São Lourenço foi
iniciada a reforma da locomotiva 1424
Oficinas de Cruzeiro
Prosseguem os
trabalhos na locomotiva 2 que
está 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 interno, do tipo
“Stephenson”.
Os cilindros também
foram desmontados para
troca dos anéis de
seguimento; as gavetas
também foram desmontadas
para correção das válvulas e
ajuste das gaxetas.

Após 32 anos a 353 chega com o trem com passageiros na estação de
Sabaúna. Foto: Vanderlei Zago

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. Foto: Alexandre Augusto
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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.
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.
Nos dias 18/08 e
19/08 correu o “Trem do
Cambuci”, 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
com passageiros a bordo.
As viagens foram um
sucesso, com bastante
público e o trem atraiu muita
atenção por onde passou.

Remoção dos rodeiros motrizes para torneamento

Vista do Caboose na estação de Sabaúna já no trajeto de volta para Guararema.Foto: Vanderlei Zago
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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.O carro BC32 foi concluído e já está em
Passa Quatro no Trem da
Serra da Mantiqueira.
A locomotiva 1424
entrou em reforma, ficando a
locomotiva 332 a frente do
Trem das Águas até a
conclusão dos trabalhos.
Toda a parte mecânica
receberá atenção, com
confecção de novas buchas e
pinos, além dos rodeiros que
foram removidos para
torneamento.
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.

Remoção dos rodeiros motrizes para torneamento

Trem da Serra da
Mantiqueira
O Trem da Serra da Locomotivas 332 e 1424 lado a lado nas oficinas de São Lourenço: a 332
Mantiqueira permanece em recebeu uma nova peneira além de ajustes e retoques na pintura.
funcionamento normal,
circulando em todos os finais
de semana e feriados
nacionais.
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 1424 já com todos os rodeiros motrizes removidos
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Muita história, tradição e cultura marcaram as comemorações dos
50 anos da conclusão das obras do Tronco Principal Sul na
passagem de nosso trem pelas cidades de Vacaria/RS e Lages/SC
Ainda nos últimos dias
de julho tivemos os últimos
ajustes para essa última
jornada das viagens, em
comemoração a conclusão
das obras no “Tronco
Principal Sul”.
Ocorram os últimos
detalhes na revisão da
Locomotiva Mallet nº 204,
também realizamos a pintura
da locomotiva G-12 nº 4262,
que agora tem os padrões da
RFFSA, nas cores vermelho e
amarelo.
Essa pintura não
estava nos planos, também
não é uma pintura definitiva,
foi feito para que essa
máquina tivesse uma melhor
apresentação, e combinasse
com nossa composição
histórica.
Mais a frente será
realizada restauração da
lataria, e receberá uma tinta
com maior durabilidade. No
centro da máquina, onde
ficava o símbolo da RFFSA,
pintamos a frase RUMO e
ABPF “Resgatando o orgulho
ferroviário” que é uma
demonstração, da grande
parceria, que vem sendo
construída ao longo de cada
mês, entre a atual
concessionária e nossa
entidade.
No futuro, quando será
restaurada a lataria e
pintada novamente
criaremos a logo “RUMO
inova o presente – ABPF
resgata o passado“.

Início na nova pintura da locomotiva G-12 nº 4262

A contribuição de vários associados na pintura das faixas do padrão da
RFFSA

A saída de Rio Negrinho na tarde de domingo 29/07 e a passagem por
Monte Castelo já no amanhecer do dia 30/07

No dia 29/07 iniciouse o translado, que nos levou
até Vacaria/RS, foram 24
horas ininterruptas de
viagem entre Rio Negrinho e
Lages/SC, já na região
serrana

.
E m
L a g e s
permanecemos durante
aquela noite, ficando até as
12 horas do dia 30/07 para
atender a imprensa local,
assim realizamos a
divulgação dos passeios de
Lages.
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Já as 13 horas iniciouse nosso deslocamento de
Lages/SC até Vacaria/RS,
em um trecho de 115 Km, de
fantásticas obras de
engenharia ferroviária,
construídas por nosso
saudoso Batalhão de
Engenharia Ferroviária.
Naquela tarde, de um
belíssimo dia de sol, a ABPF
teve o privilégio de passar
com nossa composição
histórica por 25 túneis,
inúmeras pontes e viadutos.
Este percurso foi
aguardado por muitos anos,
já que nas outras
oportunidades passamos
sempre com locomotivas da
concessionária. Enfim
chegou este dia, passamos
por obras, como o Viaduto
690, Viaduto Tatetos, Ponte
do Rio Pelotinhas, Ponte do
Rio Pelotas e Ponte do Rio
Santana além da passagem
no monumento, local onde foi
colocado o último trilho que
ligou Brasília a Porto Alegre.
Já a chegada em Vacaria,
ocorreu a noite, onde um
grande número de munícipes
nos aguardavam ansiosos,
uma expectativa de anos que
agora estaria se tornando
realidade.
Os passeios em
Vacaria, ocorreram nos dias
04 e 05/08, num percurso de
20 Km, com o trem seguindo
até a Estação Capitão Riter,
onde está localizada a
lendária Fazenda do Socorro.
Foi mais um grande sucesso
em Vacaria, os bilhetes se
esgotaram em menos de três
dias, contamos com uma
parceria local, entidades que
agilizaram estas vendas.

A passagem pelo Viaduto Minhocão na Serra do Espigão e passagem na
ponte do Rio Areião

Em Lages a Locomotiva Mallet nº 204 e preparada para ir como
comandada, na frente tracionando a composição até Vacaria

A passagem no Viaduto 690 na subida da pequena serra entre Estação
Berlande e a Coxilha Rica
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Uma pequena parada no
monumento onde se encontraram
os trilhos que ligou Brasília a Porto
Alegre

Nossa composição sobre o Viaduto
Tatetos

A passagem por dois dos vinte e
cinco túneis no trecho Lages Vacaria

A passagem pela ponte do Rio
Pelotinhas com 220 metros na
descida até Vacaria

A passagem sobre a ponte do Rio
Pelotas na divisa de Santa
Catarina com o Rio Grande do Sul

Passagem sobre a ponte do Rio
Santana e chegada a Vacaria já
sobre a BR-116

Fica aqui nosso
agradecimento, e também o
elogio a organização das
entidades de Vacaria, AMMA
Associação de Meninos e
Meninas Assistidos, APAI
Vacaria, Avatur Associação
Vacariana de Turismo
Campos de Cima da Serra,
CEAVA, Rotary Club de
Vacaria dos Pinhais, Rotary
Club de Vacaria, ONG
PASSOAMIGO, Lions Club
International, Vacaria
Nativista e Lions Clube
Vacaria Leonas.
F
o
r
a
m
disponibilizadas mais de
1.600 passagens, para
quatro passeios, que
emocionaram o público em
40 minutos até a Fazenda do
Socorro.

A grande chegada a Estação de Vacaria, esse foi um momento muito
aguardado pelo povo vacariense
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A Estação de Vacaria ficou muito movimenta nos dias de passeio e a vista parcial da cidade com a passagem
de nossa composição no passeio de domingo

Duas imagens do aterro ferroviário que divide Vacaria, uma aérea e outra de baixo, esse local proporcionou uma
belíssima vista da cidade aos passageiros

Passagem sobre o Viaduto da BR-116 e vista aérea de composição cortando os Campos Gerais do Alto da Serra
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A chegada de mais uma composição a lendária Fazenda do Socorro

Vista aérea da composição no
pátio da Estação Capitão Riter e
desembarque do público para
visita a Fazenda do Socorro

A entrada do público na fazenda onde muita cultura e tradição aguardavam os passageiros

A visitação ao casario em estilo português, a fazenda teve seu primeiro
destacamento em 1770

Apresentações artísticas e
nativistas com a dança da chula

Durante os quatro passeios muitos
shows com o CTG Porteira do Rio
Grande

O show de encerramento, que ocorreu no domingo à tarde com o cantor
Cristiano Quevedo e cover de Elvis Presley.
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No percurso os
passageiros puderam
apreciar as paisagens dos
campos gerais de cima da
serra. Também passar pelos
belíssimos pomares de maçã
da Vinícola Campestre, da
barragem de Vacaria e ainda
neste trecho teve a passagem
sobre o Viaduto da BR-116.
Tivemos a presença no
passeio de domingo, dos
prefeitos de Estrela/RS e
Guaporé/RS além de Rafael
Fontana, Coordenador do
Fórum Regional de Turismo
do Vale Taquari, região com
interesse na realização de
passeios de caráter
comemorativo para 2019. Na
Fazendo do Socorro os
passageiros permaneceram
por 2 horas, onde uma grande
estrutura ficou a disposição
dos visitantes.
A fazenda em si já é um
lugar lindo, super histórico,
os casarios são todos em
estilo português, para quem
gosta de história esse passeio
com a fazenda é o lugar
perfeito. Local de passagem
de tropeiros, esta fazenda teve
seu primeiro destacamento
em 1.770, foi nela que
durante muitos anos, passou
a comitiva, levando o gado do
pampa gaucho à Sorocaba.
D u r a n t e
a
permanência, os visitantes
tiveram serviço de
alimentação, com Food
Trucks, brinquedos para as
crianças, chimarródromo e
diversas apresentações
nativistas, shows com o CTG
Porteira do Rio Grande, o
show de encerramento, que
ocorreu no domingo à tarde
com o cantor Cristiano
Quevedo e cover de Elvis
Presley.

Os alunos da rede municipal em uma experiência diferente, o passeios
que os levou até a Estação Capitão Riter

Passeio com os alunos da rede municipal passando sobre o Viaduto da
BR-116

Representantes das entidades que se organizaram, nos ajudaram,
vendendo os bilhetes, melhoraram o aspecto da estação e nos auxiliaram
durante os passeios e equipe da ABPF que realizou os passeio em
Vacaria posando junto ao vereador Marcelo Dondé um dos articuladores
deste que foi um grande sucesso

Já nos dias 06 e 07/08
realizamos os passeios com
as crianças da rede municipal
de Vacaria, participaram as
escolas Lá Rosário (Campo),
Cecy Sá Brito, Coronel
Avelino, Dom Henrique
Gelain, Duque de Caxias,
General Osório, Inácio de
Souza Pires, Juventina
Morena de Oliveira, Nabor
Álvares Cabral, Soli Gonzaga
dos Santos e Attílio Campos.

Participaram destes
passeios 1.100 alunos, que
também puderam fazer um
percurso de 20 Km, seguindo
até a Estação Capitão Riter,
mas neste passeios
os
alunos não conheceram a
fazenda. Assim mesmo
puderam desfrutar de um dia
muito agradável, de aula
diferente, isto foi possível
graças parceria da ABPF com
Prefeitura
de Vacaria,
através da sua Secretaria de
Educação.
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O início do retorno, a saída de nossa composição da cidade de Vacaria e a passagem pela última vez, nesta
jornada no Viaduto da RB-116, seguindo até Lages

Vista aérea da ponte do Rio Pelotas com 320 metros de extensão e 90 metros de altura

Os passeios em
Vacarias 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
80/SUPAS/ANTT, em 01 de

agosto de 2018, no processo
nº 50500.379859/20018-13.
Assim gostaria de estar
aqui agradecendo a ANTT,
através do Sr. João Paulo de
Souza, dos colaboradores da
Rumo, na cidade de Vacaria,
que nos recebeu e nos deram
importantíssimo apoio a esses
passeios, em especial ou
coordenador Dionato
Fonseca.

Também a Prefeitura
Municipal de Vacaria em
especial ao Prefeito Amadeu
de Almeida Boeira, e a todo
seu secretariado, e a
assessoria de comunicação
social, ao nosso querido
amigo Maicon Maciel, que
vez a cobertura fotográfica,
as imagens aéreas com
drone e a criação dos vídeos
que foram para as redes
sociais.
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Nossa composição ficou pequena perante a enormidade de obra de nosso Batalhão Ferroviário

Mais uma imagem na imponente ponte sobre o Rio Pelotas divisa dos Estados de Santa Catarina com Rio
Grande do Sul
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Ao Vereador Marcelo
Dondé, que foi um dos
articuladores para esses
passeios atingissem esse
enorme sucesso, também
agradecemos as entidades
que nos ajudaram na venda e
também nos passeios, em
especial a Vacaria Nativista,
que realizou a pintura da
Estação de Vacaria, assim
como o Dr. Aladim da Avatur
que contou a história da
Fazenda do Socorro, durante
os passeios, a guarda
municipal e a policia civil, que
se vez presença em todos os
embarques, desembarques
também esteve presente na
Fazenda do Socorro e durante
as noites com rondas
cuidando de nossa
composição.
Ainda agradecemos a
Corporação de Bombeiros,
que nos forneceram a água
para a locomotiva assim com
a Rádio Esmeralda e o Correio
Vacariense pela divulgaçãoJ
á na tarde do dia 07/08, por

volta das 14:30 horas
realizou-se o translado para
Lages, onde atravessamos
mais uma vez o aterro na área
urbana de Vacaria, seguimos
mais uma vez os 20 Km e
passamos na Estação de
Capitão Riter, avistando pela
última vez a Fazenda do
Socorro, seguindo o caminho
dos antigos tropeiros,
percorremos 27 Km,
chegando ao primeiro túnel,
dos 25 que ainda iríamos
passar (09 no lado gaúcho e
16 no lado catarinense), o
maior deles, um túnel em
curva com 1.150 metros.
Após passar o quinto
túnel, a passagem pela ponte
do Rio Santana, com 140
metros de extensão, numa
área aberta antes, agora
chegava a serra. Depois da
ponte, um pequeno túnel, em
seguida o enorme túnel em
curva que é o maior do trecho.
foi a passagem no Viaduto
Tatetos,
uma
das
maisamosas obras de arte,

Imagem aérea da paisagem no pequeno percurso até Estação Berlande

fumviaduto em curva com
260 metros de comprimento,
em meio a uma bela
paisagens dearaucárias.
Então entramos no trecho da
Coxilha Rica, trecho de
belíssimos campos que se
perdem na vista. Fica aqui
nosso agradecimento ao Jair
Prandi do Blog Viagens e
Caminhos que nos
acompanhou e fez os
registros das imagens aéreas.
Na saída outro viaduto, com
180 metros, e mais dois
túneis a chegada a ponte do
Rio Pelotas. A ponte na divisa
de do Rio Grande do Sul com
Santa Catarina, a maior
atração do trecho, possui
quase 100 metros de altura e
320 metros de comprimento.
Apenas 3,5 km, já no
estado de Santa Catarina já
estávamos passando sobre a
ponte do Rio Pelotinhas
(afluente do Rio Pelotas), uma
belíssima ponte em arco com
220 metros de extensão. A
última grande atração do dia
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Já o outro passeio, bem
mais interessante, sempre na
parte da tarde seguiu até um
dos locais mais belos da
região, a chamada “Coxilha
Rica”, local de onde até hoje
se preserva os “Corredores”,
são taipas de pedra, onde o
gado seguia em marcha, nos
“Caminho das Tropas”,
passando por ali, muitos
anos, e seguindo do sul para a
região paulista de Sorocaba e
Minas Gerais. A parada
destas tropas em Lages,
ocorria na Fazenda, Conta A chegada às ruínas da Estação Berlande
Dinheiro, local hoje onde é
realizada a tradicional Festa
Nacional do Pinhão. Coxilha
Rica leva este nome por ser
uma grande planície, a mais
de mil metros de altura,
acima do nível do mar, com
uma vegetação predominante
de gramíneas que no inverno
seca com a geada.
Entre os campos
surgem florestas de
araucárias, que na ondulação
da planície se perde de vista.
Esse passeio denominado
“Trem da Coxilha Rica”, foi Já na parte da tarde teve a saída da Estação de Lages o “Trem da
um pedido do povo serrano, Coxilha Rica” com tração Diesel/Vapor
que agora veio a se tornar
realidade, em um percurso de
36 Km, até a Estação de
Escurinho, com uma duração
de seis horas de percurso,
entre ida, volta e a manobra
na Estação Escurinho. A
Muitas peças despertaram grande
Estação de Escurinho fica No saguão da Estação de Lages a
exposição
de
inúmeras
peças
do
curiosidade dos passageiros
numa região da Coxilha Rica
museu ferroviário do Batalhão
conhecida como Capão Alto,
neste trecho também temos
várias obras de arte, como a
ponte no Rio Lajeado, o
Viaduto 690 e o túnel.
Estes passeios
atraíram muitos visitantes,
com grupos que vieram da
região de Blumenau, de
Urubici e da região do meio Passagem sobre o Viaduto 690
Fazendas na Coxilha Rica
oeste.
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Durante os passeios
ainda tivemos um atrativo
diferencial, com o
atendimento do Restaurante
Bistrô, que serviu uma
sequência de degustação de
vinhos e espumantes da
região, assim como doses e
diversos outros mimos aos
passageiros dos últimos três
carros, que pagaram um valor
diferenciado.
O passeio foi realizado
por tração Diesel/Vapor,
porque até Estação Berlande
é nível, e passando a ponte do
Rio Lajeado temos uma
grande rampa que segue até o
alto da Coxilha Rica. Na
Estação de Escurinho os
passageiro foram
recepcionados com o
atendimento de chopp, pastel
e outros lanches, mas foram
os próprios passageiros, que
nos surpreendendo,
organizaram verdadeiros
piqueniques.

Vista aérea de nossa composição cortando a região de Capão Alto na
Coxilha Rica

Vista aérea da Estação de Escurinho em Capão Alto

Assim durante as
paradas, sentados no
gramado ao lado da estação
tiveram mais um momento de
lazer.
Contamos em Lages,
com vários parceiros, que
realizaram a venda dos
bilhetes, como a Honolulu
Modas, Agência de Viagens
Enjoy, Loga BGO Company
no Lages e nosso maior
parceiro o Restaurante
Bistrô. Outro grande parceiro
foi o 1º Batalhão de
Engenharia, que se fez
presente em todos os
passeios, e no saguão da
Estação de Lages realizou
uma exposição de materiais
ferroviários, peças que saíram
do seu magnífico museu.
Nosso grande agradecimento
em Lages a equipe da Rumo

O público do passeio do “Trem da Coxilha Rica” aguardando o retorno da
composição a Lages

Logística que mais uma vez
nos recebeu muito bem, ao
coordenador Vandenir Moraes
de Freitas, aos maquinistas
Leonardo Daldosco e Rafael
Carvalho e aos condutores
Joni pessoa e Volnei Camargo.
Os passeios em Lages 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
80/SUPAS/ANTT, em 08 de
agosto de 2018, no processo
nº 50500.379860/20018-48.
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Assim dia 19/08, as 18
horas ia se encerrando nosso
último passeio comemorativo,
fechando com chave de ouro,
com um maravilhoso pôr do
sol na Coxilha Rica. Naquele
momento, não era apenas o
fim de um passeio, mas fim de
uma jornada, que levou
quatro meses, foram mais de
3.500 Km, contando os
passeio e os traslados, cinco
cidades foram contempladas
do sul do Brasil. Milhares de
pessoas tiveram a
oportunidade de embarcar
em nossa composição
histórica, muitas crianças
conheceram e que se
encantaram com a velha
Maria fumaça, muitos
reviveram um momento, uma
lembrança do passado, ou
ainda tiveram simplesmente
a oportunidade de matar a
curiosidade de como é, um
passeio de trem com
locomotiva a vapor. Esse é o
“Trem Eventual e
Comemorativo” que passou
pelas cidades e que atendeu a
um público muito grande, que
ofereceu momentos de uma
experiência única e que com
certeza terá a oportunidade
de seguir ainda para tantas
outras.
Este calendário que de
uma maneira ou de outra
comemorou e homenageou,
em forma de passeios, a
construção e o ano em que foi
concluída a “Ferrovia Brasília
– Porto Alegre” ou “Tronco
Principal Sul”, (28/12/1968)
uma obra faraônica com
2.967 km, que data de 1.916
com os primeiros estudos. Em
1.934 com o Plano Geral de
Viação Nacional, retornou os
estudos, recebendo a
participação do Ministro da
Guerra, que considera a obra

O belíssimo pôr do sol na Coxilha Rica que fechou com chave de ouro o
último passeio de nossa jornada

Para abrilhantar o último passeio esse belíssimo pôr do sol

de alta prioridade, integrada
a estratégias militares de
segurança nacional.
Inicialmente a obra partiria
do Rio de Janeiro, ao longo
dos anos sofreu alterações no
curso, assim o projeto
definitivo estendeu-se até o
norte alcançando a Capital
Federal em Brasília. A missão
de construí-la foi confiada aos
“Batalhões de Rodovias do
Exercito” e aos “Batalhões de
Engenharia Ferroviária”,
in ic ia d o n a d é c a d a d e
quarenta, teve várias
interrupções, concluindo em
1.968.
Fica aqui nosso mais
profundo agradecimento, a
todos as pessoas que
contribuíram, com esta
jornada, em primeiro lugar,

as famílias que abrimos
mão, em prol de cumprir
estas viagens, na realização
t e s t e s p a s s e i o s
comemorativos, e que por
muitas vezes acabaram
ficando em segundo plano,
pois foram quatro meses, e
ali foram dia dos
namorados, dia dos pais,
dia das mães, assim como
t a n t a s
o u t r a s
comemorações que, só
víamos nossa equipe, já a
noite conversando com seus
familiares. Em segundo
lugar nosso agradecimento
a Concessionária Rumo
Logística, através do seu
presidente Sr. Julio
Fontana pelo grande apoio
que a ABPF recebeu nestes
quatro meses de viagem,
também a Carmen Maron,
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Andrea Mercaldo e Marcelo
Fiedler a equipe do Centro do
Comando Operacional – CCO,
em especial a Francisco e
Oliveira. A toda nossa equipe,
tanto daqueles que
participaram da jornada,
como dos que ficaram na
oficina, fica aqui nosso abraço
ao Ralf Ilg, James Ilg, Marlon
Ilg, Everaldo Pilz, Luan Vitor
Veiga, Iuri de Lima Vilela da
Silva, Mateus de Souza,
Claudio Hoppe, Fabiola
Rodrigues Vieira, Peterson
Nepomuceno Pinto, Roberta
Bonatto, Janete de Souza Ilg,
Carina, Suiani Muehlbauer
Ilg, Jéssica Stiegler, Tania
Mara Gomes e em especial ao
Renan Caique Maas que
permaneceu durante toda a
jornada sem voltar para casa,
sempre zelando por nosso
patrimônio. A equipe da ABPF
– Paraná Evandro Benert,
Patrick Santos, Bruno
Pionkevick Araújo e Edmilson
Henrique Vieira. Também ao
maquinista Cesar Perosa,
Bruno Klipstein, que esteve
em diversas cidades nos
auxiliando, ao Igor Affonso
Augustin, por suas imagens
aéreas com o drone, ao grupo
Churrastrem, em especial a
Daniel Kubaski ao grande
amigo e fotógrafo Diogo Seger,
sempre realizando fotos
fantásticas e ao Anthar Cesar
que registrou as imagens em
pequenos vídeos postando
nas redes sociais
Em convite pelo 1º
Batalhão de Engenharia
Ferroviária, através do seu
Tenente Coronel Engenheiro
Cleber Machado Arruda
estivemos presente em um
almoço, no dia 16/08 nas
dependências do Pavilhão do
Comando Benjamin
Constant.

Visita nas dependências do Pavilhão do Comando Benjamin Constant e
avaliação da locomotiva Santa Fé nº 201

Locomotiva Santa Fé doada ao 1º Batalhão de Engenharia Ferroviário será
restaurada para exposição

Após o almoço
conhecemos as instalações
do comando, assim como
realizamos uma avaliação da
locomotiva Santa Fé nº 201
que foi cedida ao trabalhão.
Esta máquina será
restaurada apenas a parte
estética, para ficar em
exposição no comando.
Estamos em negociação para
realizar esta restauração.
Também estamos entrando
com um pedido para que o
batalhão nos repasse em
forma de doação um ou dois
vagões gôndolas, que foram
utilizados na construção, e
que agora estão sento
leiloados. Outro assunto
neste encontro foi sobre uma
possível participação da
ABPF nas comemorações da
inauguração dos 40 anos da
Ferrovia do Trigo, que ocorreu

no dia 07/12/78. Será
inaugurada no dia,
29/11/2018 um monumento
no Viaduto, V-13, que é o
segundo viaduto Ferroviária
mais alto do mundo, onde
estaremos presentes com
nossa composição.
No dia 20/08 ocorreu o
translado de retorno a Rio
Negrinho, uma volta sem
muitos registros, pois choveu
muito nos dois dias em que
retornamos. No primeiro dia
saímos de Lages, já na parte
da tarde e seguimos até
Ubatã, uma estação que fica
no interior de Santa Cecília.
Já dia 21/08 partimos para o
último dia da viagem
chegando a Rio Negrinho já
no dia 22/08 as 2 horas da
manhã.
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Nas oficinas em Rio
Negrinho, neste mês de
agosto nos dedicamos
exclusivamente à locomotiva
Mogul nº 11. Trabalhamos
neste momento nas vedações
da máquina, foi reconstruída
uma nova haste, em inox,
para o regulador, assim como
foi ajustado a abertura da
cede. A tampa do domo Os trabalhos de vedação na locomotiva Mogul nº 11 para os primeiros
recebeu novos prisioneiros, testes de pressão
assim como as roscas de
fixação foram refeitas,
também trabalhamos na
válvula de introdução, assim
como as torneiras de prova,
que foram todas refeitas, as
demais tomadas de vapor
receberam ajustes na rosca,
foram instaladas. Neste
momento a máquina já está
com água, já realizamos o
primeiro fogo, apenas para A tampa do domo já fechada e novas peças sendo confeccionadas
dilatação da caldeira, sem
pressão. O próximo passo,
teremos a colocação dos
instrumentos, como o visor o
manômetro, para o primeiro
teste de pressão, para
identificarmos os possíveis
vazamentos nos estais. Está
sendo realizado uma grande
recuperação no tender, que
estava muito comprometido,
estamos refazendo o fundo e Tomada de vapor do freio de do ventilador revisado e recuperado e
30 centímetros da rodapé.
ajustes na sede da válvula de introdução
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. Neste mês
tivemos a remontagem do
tubo condutor, que
primeiramente apresentou
vazamento na junta próximo

A instalação das torneiras de prova revisadas e recuperadas e o
primeiro fogo sem pressão
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ao espelho, na segunda
tentativa tivemos êxito e foi
possível fechar a máquina
concluindo o serviço. Agora
temos novamente as duas
máquinas em operação no
trecho de Piratuba/SC a
Marcelino Ramos/RS.
Os trabalhos prosseguem, já
em fase final da conclusão da
ampliação de nossa
cobertura, neste mês
realizamos a fixação das
telhas de zinco. Agora temos
mais quarenta metros de
cobertura, em duas linhas
que podem abrigar mais
quatro carros de passageiro.
Já a equipe de via
permanente vem trabalhando
na melhoria dos marcos
quilométricos, que estão
sendo renovados, com
entalhe e pintura. Além disso,
sendo realizada a aplicação
de dormentes e a roçada.
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, Michele,
Emily e Priscila, a Walter
Augustin e Bruno Klipstein, e
aos músicos que animam
nossos passeios Sandro e
Tiago, aos que alegram o

Os trabalhos
para
recuperação do
tanque do
tender com
troca do fundo e
reforno do
chassi

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
viapermanente, em especial
ao Jeferson, que além de suas
atribuições na via sempre se
esforçam para auxiliar a
equipe de manutenção de
carros e da locomotiva.

Mais informações
sobre o Trem da Serra do Mar
com Fabiola e Suiani, pelos
fones (47) 3644-7000 e (47)
9.9986-0600 ou pelo site
www.abpfsc.com.br , sobre o
Trem das Termas com
Roberta ou Maridiane pelos
fones (49) 3553-1121 e (49)
9.9121-7700 ou pelo site
www.abpfsc.com.br .
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Trabalhos de finalização do auto de linha Fairmont e de pintura da
Locomotiva U5B
Na Regional PR,
seguem os trabalhos de
finalização do auto de linha
Fairmont e de pintura da
Locomotiva U5B, #2072. E se
iniciam os preparativos para
o Trem de Natal que
circulará, novamente, em
Curitiba-PR, em parceria da
ABPF com a Rumo.

24
Porto Novo

Regional Porto Novo constrói carros de passageiros
Prosseguindo os
trabalhos de implantação do
Trem Turístico e Cultural na
região de Além Paraíba, na
linha original da Estrada de
Ferro Leopoldina, a Regional
Porto Novo inicia a
construção de seus carros de
passageiros.
Por ironia do destino,
não sobrou nenhum carro de
passageiros da Leopoldina,
para ser utilizado em nossa
Regional, apesar de quase
toda a frota de carros de
passageiros de madeira da
Leopoldina ter sido
construída nas Oficinas de
Porto Novo. Mas o espírito
ferroviário permaneceu, com
sua tradição e vontade de
preservar a história de nossa
ferrovia, apesar de inúmeras
dificuldades de toda parte.
O ferroviário de Porto
Novo não se intimida diante
de obstáculos: antes de mais
nada, os ultrapassa.
Por essa razão, em
virtude de não termos
conseguido, até hoje,
nenhum carro de passageiros
pronto ou para ser
restaurado, decidimos
aceitar o desafio de construilos inteiramente.
Com muito orgulho,
seremos a primeira Regional
da ABPF a realizar a façanha
de construir carros de
passageiros “made in Porto
Novo”.
O primeiro, de uma
série de 4 carros que se
pretende construir, está em
pleno andamento.
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O atual estágio é a
construção da parte
metálica, sobre a qual será
aplicado acabamento de
madeira.
Neste carro está sendo
utilizado um antigo “center
seal” ( viga central ) e os dois
truques de um carro de
passageiros Santa Matilde de
18 metros, demolido há
muitos anos, que agora foi
encurtado para 15 metros.
Suas dimensões estão sendo
adequadas para ser
tracionado pela única
locomotiva disponível, no
momento, a valente 51, para
dar início às atividades do
trem a vapor.
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Contará com uma
porta adequada para
acessibilidade, bem como um
local, em seu interior,
adaptado para receber
p a s s a g e i r o s c o m
necessidades especiais.
Este carro terá um
sistema de freios a ar
comprimido completo,
inclusive com válvula de
emergência, esticador
automático para os tirantes e
demais requisitos de
segurança.
As fotos mostram todos
os detalhes da construção,
desde as travessas, piso,
varandas, testeiro e as
colunas estruturais das
paredes laterais e do teto.
Esta parte metálica receberá
uma proteção contra
ferrugem especial, com
primer catalisado, próprio
para estruturas de aço
expostas ao tempo. Nas
partes mais expostas será
também aplicado o alcatrão
de hulha, para aumentar o
nível de proteção dos
materiais.
Este carro está sendo
construído com uma verba do
Deputado estadual de MG
Rogério Correa, do PT de MG.
indicação de Pablo Borges de
R$ 50.000,00,
sendo o
responsável pelo projeto e
construção o Associado da
ABPF José Carlos Faria, com
a participação do caldeireiro
Ailton de Souza, do soldador
Anderson Silva e a
fiscalização do ”Dudu do
Grêmio Ferroviário”.Este
primeiro carro tem 15 metros
de comprimento, 2,40 de
largura peso aproximado de
16 toneladas, válvulas de
freio ABD, ajustador
automático de
folga,
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e
d e t e c t o r
d e
descarrilamento,
capacidade para 52
passageiros sentados,
acessibilidade com lugar
para acomodar 2 cadeirantes
e rampa de acesso para
cadeirante, será todo forrado
com lambri de madeira
interna e externamente.
O trabalho de
construção deste carro. como
pode-se constatar nas fotos.
está sendo efetuado a céu
aberto e com isso o tempo
chuvoso e entrega de
material provocou 7 dias de
atraso.
O inicio da obra foi no
dia 09 de julho.
E também segue aos
poucos a restauração da
locomotiva 51, na qual será
trocado o piso da cabine,
construção de limpa trilho,
instalação da cobertura
térmica da caldeira e
instalação do aparelho de
choque e tração da parte
frontal da locomotiva.
Ficou pronta a
homologação do teste
hidrostático e ultrassom da
locomotiva nº 51.

Executado o teste, foi
aprovado para a pressão de
140 PSI. com homologação e
abertura de livro, por 2
engenheiros de Ipatinga.
Estamos construindo
uma cobertura ao lado do
carro inspeção para uma
pequena oficina.
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Crise do abastecimento de água resolvido
A coordenação do
NuRVI conseguiu solucionar
com êxito o problema de
abastecimento de água para a
locomotiva do Trem Histórico
Cultural mediante a
aquisição e
instalação de
uma caixa d'água de 10.000
litros em área próxima à
garagem do trem onde há
uma fonte para suprimento
de água.
Como o local onde a
caixa foi instalada é em área
contígua a
terras da
Hidrelétrica Salto Pilão, e
como também tivemos que
passar com o equipamento
pela portaria da hidrelétrica,
foi necessário o aval da
gerência geral da usina, que
felizmente foi positivo.
O NuRVI agradece
sobremaneira
este aval
positivo por parte do gerente
geral Luis Cláudio Ribeiro.
Como reportado no
último boletim, a
antiga
caixa d'água, remanescente
da EFSC, em razão da
estiagem que se
verificou
neste inverno estava
recebendo pouca água,
agravado pela urbanização do
local, uma vez que grande
parte da
comunidade do
entorno também capta água
deste córrego, numa
verdadeira disputa, onde o
trem é o último privilegiado.
No entanto, sempre
que possível, tendo água em
abundância, a antiga caixa
será utilizada até porque faz
parte da memória da EFSC,
ficando a nova caixa como
reserva estratégica.

A centenária caixa d'água é retirada do local onde servia à indústria de
farinha.

...em seguida é cortada em duas
partes. A esquerda o ex
proprietário Luis Zucke.

...depois são encaixadas as duas
partes ficando pronta para o
arregamento

ANTIGA CAIXA
RESGATADA

A caixa d'água
resgatada abastecia os trens
da EFSC na localidade de
Warnow no município de
Indaial, e quando do
sucateamento da ferrovia
em 1982, foi adquirida pela
Indústria de Farinha Irmãos
Zucke, desta mesma
localid ad e e on d e foi
l o c a l i z a d a p e l o
preservacionista Luiz
Carlos Henkels em 1986,
momento em que iniciaram
asnegociações para algum

D'ÁGUA

Uma outra notícia
alvissareira é o resgate de
outra caixa d'água, desta vez
centenária,
e portanto
histórica. Trata-se de uma
caixa d'água metálica com
capacidade para 24.000 lts.
igual
a caixa d'água de
Subida, que, na atualidade,
está alocada sobre o prédio do
sanitário na área de
embarque.
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dia a ABPF poder adquirir
este bem histórico. Em 2017,
numa fase de adequação das
instalações da
fábrica, a
velha caixa deixou de ter
utilidade e as negociações
com um dos sócios
proprietários, Luis Zucke
começavam a
ter êxito,
facilitado pelos antecedentes
ferroviários
dos
proprietários. O pai do Sr.
Zucke era guarda chave da
estação de Warnow !
Uma vez realizada a
transação de compra, o
coordenador Otávio Georg
Junior decidiu pela
transferência da caixa para o
“ centro de memoria da
EFSC” em Subida, no dia 30
de agosto. Medindo 4 mts por
4 mts a caixa teve que ser
cortada ao meio para facilitar
o transporte, uma vez que
teria largura excedente e
altura excedente, tornando

seu transporte muito caro,
visto que necessitaríamos de
batedor. Seu destino no
futuro será novamente voltar
a atender ao trem, desta vez
histórico
cultural, num
momento em que a linha
puder ser prolongada,
quando então
terá

Revitalização da área frontal da casa - sede

As rodas de
vagonete
doadas pelo
Sr. Zucke

novamente unidas as duas
partes em que ficou dividida .
Queremos registrar
também a doação de um par
de rodas de vagonete pelo Sr.
Zucke. Apesar de serem em
bitola 75 cm, após
rebitoladas
serão muito
úteis para nosso uso
cotidiano.
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MUDANÇAS NO PÁTIO DE
EMBARQUE
O NuRVI iniciou neste
mês de setembro mais uma
adequação no pátio de
e m b a r q u e c o m a
modificação e melhoramento
do acesso em frente a rua
principal do bairro, bem
como, o aumento do pátio em
frente à casa sede para
utilização do visitante . Este
local, onde havia apenas um
gramado mal cuidado,
já
está sendo revitalizado com a
colocação de brita e permitirá
a circulação de visitantes,
constituindo-se num ótimo
local para fotografias da
locomotiva. Estes trabalhos
continuarão em curso
durante todo o restante do
mês, bem como melhorias
serão desenvolvidas

ao redor da casa - sede com
a. construção de cerca
adequada e calçadas
VISITAS NA EFSC
No dia 1º de setembro esteve a
visitar-nos o vice presidente
da ABPF, Marlon Ilg que se fez
acompanhar da esposa
Suiane e filhos. Além do
enfoque informal e recreativo
a visita também teve o foco
técnico, com visitas à via
férrea, instalações e material
rodante do NuRVI. Por fim o
encontro foi celebrado com
um café a bordo do carro
administrativo “AM 55 “,
momento em que foram
discutidas ações futuras a
serem desenvolvidas pelo
NuRVI com o sempre apoio e
parceira da Regional Santa
Catarina.

Obras para melhorar o
acesso para a
entrada do pátio de
embarque

DORMENTES E MADEIRA
PARA A EFSC
Por fim informamos a
aquisição, neste mês,
de
mais 115 dormentes novos,
os quais comporão nossa
reserva estratégica. Madeiras
diversas também foram
adquiridas, e servirão para
uso geral em reforma de
vagões e carros.
Em primeiro plano o vagão
prancha com a nova remessa de
dormentes e madeira adquiridos
.Ao fundo da imagem, a nova caixa
d'água adquirida para uso
emergencial, já devidamente
apelidada de " Dumbo ".

Julio também nos
auxiliou profissionalmente
fazendo a
depuração e
oxigenação de livros e
documentos históricos da
EFSC, recentemente
transferidos da sede da
ABPF-SC, onde estavam
guardados. O Julio também
orientou a equipe quanto à
guarda deste material,
d e v i d a m e n t e
acondicionado num armário
metálico, especialmente
adquirido para esta
finalidade. No período da
sua visita o Julio se
“ enturmou” com a equipe e
participou ativamente das
atividades, visto que no dia
09 de setembro o Trem da
EFSC esteve em franca
operação.
Tanto ao Marlon e
esposa como ao Julio,
seguem nossos especiais
agradecimentos, pois, o que
mais nos incentiva a
continuar na luta é a
presença de companheiros
que aqui nos deixam seu
apoio e
palavras de
encorajamento.
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A o s
s ó c i o s ,
voluntários, amigos e
patrocinadores, e em especial
aos visitantes, seguem os
agradecimentos do
coordenador Otávio Georg
Junior.
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.
Além destas peças o
visitante também poderá
vislumbrar a
histórica e
centenária caixa d'água da
EFSC agora postada sobre o
prédio do sanitário.
P a r t i n d o
d a
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 a c e s s o à
localidade de Subida, ponto de
partida do trem, se dá pelo Km
112+500m 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) 33331762

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

