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Locomotiva a vapor nº 50 concluída e nº 604 em fase final;
locomotivas Diesel nºs 3 e 905 já estão em operação novamente;
continuam os trabalhos na via permanente.

A locomotiva nº 604 em fase final da pitura

Prosseguimos com a
manutenção das locomotivas
e carros de passageiros.
A locomotiva 50 já foi
concluída a pintura e outros
pequenos reparos, bem como
teste hidrostático da caldeira,
para poder voltar a operar.
No momento está em
fase final de pintura a
locomotiva 604, sendo que
até o final de outubro a
mesma estará concluída,
devidamente no padrão da
Cia. Paulista.

Os truques estão sendo redistribuídos na oficina
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A Alco 905 já concluiu
os serviços de reparação de
um conjunto de força e voltou
a operação normal em
Anhumas, se revezando com
a GM GL-8.
Enquanto isso
rodeiros, estão sendo
reparados na FMR em
Paulínia para serem
substituídos.
A locomotiva GE
número 3 esta em operação e
foi modernizada em vários
itens na parte elétrica, para
melhor operação e
segurança.
Todas as locomotivas a
vapor passaram por teste
hidrostático, estando aptas a
operarem dentro das normas
vigentes.
Na via permanente
continuamos a transportar
os dormentes de concreto dos
pátios da VLI para a VFCJ. No
momento prosseguimos com
a troca de dormentes no km
21
Adquirimos através de
leilão, a compra de dez mil
palmilhas de borracha novas,
para serem usadas no nossos
dormentes. Era material que
a FCA não ia mais utilizar e
disponibilizaram através de
leilão. Com isso temos
material para mais um bom
tempo.
U m t r a b a l h o
importante é a organização
de nosso material no pátio de
CG, onde estamos mudando
de lado os truques e rodeiros
e preparando a área onde
estavam para aumentar o
ramal da oficina, para que
com isso ganharmos mais
espaço e área de
armazenamento de vagões e
carros..
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O arranjo de truques ao
lado da oficina de Carlos
Gomes e os trabalhos na
via permanente

F i n a l i z a n d o
agradecemos a fiel
participação dos associados:
Antonio Edson Laurindo dos
Santos, que cuida dos
sistemas de freios, Jean
Claud Ducombs, Vanderlei
Zago nas fotografias,
filmagens e operação dos
trens, Sr. João Sigrist, que
nos ajuda na manutenção
das locomotivas diesel e na
geração de luz dos carros de
passageiros e a liderança nos
serviços de recuperação de
maquinas e equipamentos. A
empresa Mombras de
Piracicaba SP, que sempre
colaborou na doação de
refratários e uma Forja para
uso nas oficinas, Mauricio
Alves (Bim Bim), nos serviços
das oficinas de carros e na
locomotiva diesel, Norberto
Tomassoni também na
locomotiva diesel, Vanderlei
Costa, Cristiano Bueno,

Jurair Alves da Silva, Gerson
Nogueira Ramos que esta
participando dos projetos de
reativação da Litorina 5002,
Francisco Carlos Bianchi, na
fundição de peças, Sr. Albert
Blum, assessor da diretoria
da VFCJ e nosso elo com a
MRS, a empresa GT Locação
de Munck ltda., que sempre
colabora no carregamento e
transporte de material, a
empresa Prisma 21 de nosso
associado e amigo Leslie Lee
Macfadem, que sempre nos
ajudou em doação de
acessórios e serviços para
locomotivas, ao grande amigo
Sr. Isaldo, na tornearia de
peças para as locomotivas, e o
agradecimento especial para
o Jorge Ciawlowisk
(Argentino) que cuida da
parte elétrica e iluminação do
pátio de Carlos Gomes e
Anhumas, uma vez que ele
vem quando tem condições

de deixar a família, ao
Rodrigo Cunha, que tem nos
ajudado nas oficinas e em
serviços de elétrica dos carros
de passageiros e outros que
participam e ajudam na
ferrovia de todas as formas.
Agradecimento especial
também para o amigo de
Piracicaba Sr. Andre 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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Segue reforma das locomotivas a vapor 1424 e 2; em São Lourenço
reforma do carro SD-02 quase concluída
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
i n t e r n o , d o t i p o
“Stephenson”. Diminuímos o
ritmo dos trabalhos nessa
locomotiva pois a prioridade é
a devolução ao tráfego da
locomotiva 1424.
Prosseguem também
os trabalhos na lataria da
locomotiva RSD8; foi
encontrada muita massa, em
camadas bem espessas, que
agora está sendo totalmente
removida para que possamos
fazer os reparos necessários
na lataria de forma correta.

Trabalhos na lataria da locomotiva RSD8

Trem das Águas
O Trem das Águas
permanece em funcionamento
normal, circulando todos os
finais de semana e feriados.
Com a locomotiva 1424 em
reforma, a locomotiva 332 Grande quantidade de massa
assumiu os trabalhos a frente aplicada para cobrir os pontos de
ferrugem
do Trem das Águas até a
conclusão do serviço na 1424

A locomotiva 332 ex. RMV mais uma vez a frente do Trem das Águas: foi com ela que o trem começou no ano 2000
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Nas oficinas, seguem os
trabalhos na locomotiva
1424. Os tubos da caldeira
estão sendo substituídos e os
componentes das braçagens
estão sendo trabalhados nas
oficinas de Cruzeiro, onde
novas buchas estão sendo
confeccionadas; os rodeiros
foram enviados para as
oficinas de Rio Negrinho
onde serão usinados.
Na via, os trabalhos de
man u ten ção p reven tiva
prosseguem normalmente,
com substituição de
dormentes, correção da
geometria da via e
descontaminação do lastro
antigo e complementação
com novo.

Trem da
Mantiqueira

Serra

da

O Trem da Serra da
Mantiqueira permanece em
fu n c io n amen to n orm a l,
circulando em todos os finais
de semana e feriados
nacionais.

Trabalhos na 1424: toda a parte mecânica foi desmontada e levada para as
oficinas de Cruzeiro onde novas buchas serão confeccionadas; os rodeiros
seguiram para as oficinas de Rio Negrinho onde serão usinados.

Todos os tubos de serão substituídos, sendo que os antigos já foram removidos.
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Os truques do tênder da 1424 foram enviados para as
oficinas de Cruzeiro onde passam por revisão geral

O carro SD-02 já com a pintura concluída; restam agora
pequenos detalhes para que o mesmo seja entregue ao
tráfego.

A reforma do carro SD-02 está nos últimos detalhes. O
carro já está montado, e recebeu na última semana a
pintura final, com aplicação das faixas e letreiros.

O carro PD-17, ex. Leopoldina recebeu uma nova
pintura externa uma vez que a antiga já estava
desgastada

Parada na estação de Manacá.
Nova pintura do carro PD-17: a pintura externa foi
totalmente refeita

No dia 04/10 mais um
passeio social foi realizado:
dessa vez com os alunos da
Apae de Passa Quatro que
puderam desfrutar do
passeio de trem sem nenhum
custo para eles ou para a
instituição ou qualquer órgão
público, sendo o passeio de
trem 100% subsidiado pela
ABPF Regional Sul de Minas,

dentro de seu programa de
"Trens Sociais".
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

Passageiros a bordo do carro
restaurante, que foi anexado a
composição para aumentar a
capacidade do trem e
consequentemente aumentar a
renda para a Santa Casa da cidade.

7
Sul de Minas

Os passageiros do trem solidário desembarcando na estação de Coronel Fulgêncio.

Foi um sucesso o Trem
Solidário em prol da Santa
Casa de Passa Quatro. No dia
16/09/2018, às 14h30 mais
um passeio especial em prol
da Santa Casa de Passa
Quatro aconteceu e foi um
sucesso de público. Além dos
dois carros de passageiros, o
carro restaurante foi anexado
a composição para aumentar
a capacidade do trem,
garantindo a maior renda
possível para a Santa Casa de
Passa Quatro.
Os ingressos para o
trem foram vendidos
diretamente pela Santa Casa
e toda a renda ficou para a
instituição, sendo o passeio
de trem 100% subsidiado
pela ABPF Regional Sul de
Minas, dentro de seu
programa de "Trens Sociais",
sem custo algum para a
instituição ou órgãos
públicos.

Os alunos e
professores da Apae de
Passa Quatro durante
o passeio de trem
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Nova Rota Turística é inaugurada no Trem da Serra do Mar
Nas oficinas em Rio
Negrinho, agora no mês de
setembro, os trabalhos se
concentraram na
restauração da locomotiva
Mogul nº 11.
As atividades foram
intensificadas na
recuperação do tanque de
água, do tender, muito
comprometido, teve todo seu
fundo removido, assim como
boa parte das laterais. Novas
chapas agora fazem parte do
fundo, assim como boa parte
das laterais, tiveram sua
substituição.
Houve também a
necessidade de calandrar
algumas peças, para
obtermos as formas
desejadas na conclusão do
restauro deste tanque. Este
tanque entrará na fase final
de restauração no próximo
mês, quando será enviado
para empresa especializada,
que realizará jatea- mento,
interno e externo e será
realizado um tratamento anti
corrosão.
Trabalhamos também
na substituição da parte da
caixa de fumaça, um
pequeno pedaço, na parte
inferior teve que ser removida
e já foi reconstruída. Já na
cabine tivemos a instalação
de mais instrumentos como o
manômetro e o visor de água,
assim como as tomadas de
tomada de vapor. No decorrer
do mês realizamos o teste
hidrostático, que detectou
alguns vazamentos,
principalmente em estais,
q u e a g o r a s e r ã o
substituídos.

Recuperação do tanque de água do tender da locomotiva Mogul nº 11

Troca das chapas do fundo e da lateral no tanque de água do tender da
locomotiva

Substituição de parte da caixa de
fumaça

Primeiros instrumentos da cabine

Instalação do visor da água

O teste hidrostático que avaliou a
caldeira da locomotiva
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Houve também
reparos, de caráter
preventivo na locomotiva
Mikado nº 760, foi
desmontado o conjunto do
super- aquecedor, para
podermos melhor realizar
uma investigação na procura
por vazamentos. Estes
pontos foram identificados e
corrigidos. Outro ponto que
recebeu atenção, foi um
pequeno vazamento na área
da fornalha, esse vazamento
foi detectado em uma das
tampas de bola dos estais
móveis. Aproveitando essa
oportunidade realizou-se
significante limpeza na
máquina, as peças em bronze
na cabine receberam
polimento. A parte interna da
cabine, a fornalha e a caixa
de fumaça receberam uma
mão de tinta, assim como a
repintura dos aros e de
algumas partes das
braçagens.
Recebemos da regional
Sul de Minas, as rodas
motrizes da locomotiva
Mikado nº 1424. Estes
rodeiros estarão passando
por um processo de
usinagem e troca dos aros.
Também vamos refazer o
encosto.

Serviços preventivos sendo realizados na locomotiva Mikado nº 760

Os rodeiros da locomotiva Mikado nº 1424 passando pelo processo de usinagem do friso
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Participamos entre os
dias 10 e 13/09 da segunda
edição da Semana
Paranaense da Memória
Ferroviária, que ocorreu na
Biblioteca Pública do Paraná
e no Instituto Geográfico do
Paraná em Curitiba.
Contou com a
participação de Órgãos
governamentais e entidades
organizadas da sociedade
civil dos três estados do sul.
O e v e n t o f o i
coordenado por Márcio
Assad, esse evento
efetivamente tornou-se um
fórum Sul Brasileiro para
discutir e encaminhar
soluções, quando o tema é
preservação da história e da
memória ferroviária e a volta
do turismo férreo.
Houveram muitos
participantes, o anfitrião Dr.
Paulo Roberto Hapner
(presidente do IHG-PR)
discursou sobre as opções de
modal de transporte que o
Brasil adotou e priorizou, já o
Tenente Coronel Engenheiro
Cleber Machado Arruda (
Comandante do 1º Batalhão
Ferroviário de Lages) falou da
temática “Aspectos Históricos
e a importância da ferrovia
região Sul”, também tivemos
a presença das historiadoras
Cristiane Perreto e Luciane
Czelusniak Obrzut (Arquivo
Histórico Archelau de
Almeida Torres de Araucária),
que apresentaram um
trabalho da valorização e do
resgate da pessoa do
ferroviário, ainda tivemos a
Dra. Andrea Mercaldo
( r e g u l a t ó r i o d a
Concessionária Rumo
Logística), com o tema “Trens
Eventuais e Trens
Comemorativos” e Everaldo

Pilz (ABPF-SC) que
demonstrou os quarenta
anos da entidade, em
imagens e números, do trens
eventuais, de sua evolução e
profissionalização e agora
d o s
t r e n s
comemorativos. Na
solenidade de encerramento
foi apresentado o projeto do
trem natalino 2018, uma
nova versão que agora
contemplará as cidades do
Rio Grande do Sul. Essa
versão riograndense será
tracionada com a locomotiva
Mallet nº 204, já a versão
ampliada do Paraná será com
a histórica locomotiva Mogul
nº 11, uma máquina de 1884.
Nesta noite também
houve um momento dedicado
às homenagens, o vice
presidente da ABPF Marlon
Ilg, fez uso da tribuna para
agradecer a Rumo Logística,
pela parceria que tornaram
possíveis todos estes projetos
que ocorreram no ano
passado e neste ano, na

oportunidade homenageou a
Rumo Logística com uma
b e l í s s i m a p l a c a
parabenizando esse
fundamental apoio que
estamos recebendo.
Encerrando o evento, e
com chave de ouro, o
coordenador Márcio Assad,
fez um emocionante discurso,
relembrando a trajetória do
turismo férreo no Paraná e de
Santa Catarina.
Na sequência foi
entregue o troféu “Tirefond de
O u r o ” , p a r a a s
representantes da Rumo,
Daniele Ribeiro Theodorovicz
e Carmen Maron.
Em seus discursos de
agradecimento ambas
destacaram a importância
desta aliança e renovaram a
disposição da Rumo Logística
em se engajar cada vez mais
pelas sendas da preservação
da memória ferroviária em
todas as regiões de cobertura
da concessão da empresa.

Participação da ABPF na 2º Semana Paranaense da Memória Ferroviária

Homenagem a Rumo Logística, parabenizando-a pelo fundamental apoio
em nossos projetos

Santa Catarina
No dia 27/09
recebemos, a convite da
Concessionária Rumo
Logística, um importante
treinamento, que foi realizada
na cidade de Corupá, na
Corporação de bombeiros
voluntários.
O treinamento foi
dividido em duas partes, pela
manhã foi o teórico, a tarde o
prático, foram repassados
noções sobre parada
cardíaca, modelo de triagem
com múltiplos acidentados e
acidente com animais
peçonhentos.
Para finalizar o
treinamento ocorreu uma
simulação de acidente, junto
a linha férrea, onde foi
possível colocar em prática o
aprendizado, nas práticas de
triagem, imobilização e
remoção de vítimas
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Treinamento de membros da ABPF e dos colaboradores da RUMO

Técnicas de reanimação e imobilização foram repassadas

Simulação de acidente sobre linha férrea de membros da ABPF e RUMO

Os colaboradores da RUMO e da APBF em mais um importante treinamento
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Quebra de garrafa de champanhe e um brinde ao novo roteiro do “Trem
da Serra do Mar” – Ferrovia das Cachoeiras
Mais um passeio beneficente em
nossa regional

Os passeios do Trem da
Serra do Mar ocorreram nos
dia 08 e 09/09, já no dia
16/09 tivemos um passeio
beneficente, em prol da
Fundação Hospitalar de Rio
Negrinho. Estes passeios
marcaram o fim de uma era,
foram os últimos passeios de
um roteiro de 20 anos entre
Rio Negrinho – Rio Natal – Rio
Negrinho.
No dia 30/09 foi
celebrado o início do novo
roteiro do “Trem da Serra do
Mar”, que agora estará indo
até o município de Corupá. A
inauguração da nova rota teve
início na Estação de Corupá,
houve quebra de garrafa de
champanhe, brindes de
espumante, degustação de
cucas de banana (doce típico
d a
r e g i ã o )
e
o
pronunciamento de
autoridades. Entre os
convidados estavam
representantes do município
de Rio Negrinho, São Bento do
Sul e Corupá e Jaraguá do
Sul, representantes da
concessionária Rumo
Logística, da ABPF, do NuRVI,
agentes de viagens, guias,
operadoras de turismo e
imprensa.

Estação de Corupá agora está revitalizada com as novas palmeiras e
ajardinamento e receptivo para os novos passeios na manhã de domingo
30/09 que marcou a reinauguração do “Trem da Serra do Mar”- Ferrovia
das Cachoeiras

Parte da equipe do “Trem da Serra do Mar” e associados do Núcleo
Regional Vale do Itajaí presentes na reinauguração do novo trajeto
Corupá – São Bento – Rio Negrinho

O encerramento do evento que celebrou o novo roteiro com um delicioso
café colonial na Fazenda Evaristo
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A partida ocorreu as
10:30 h e na localidade de Rio
Natal, em meio a serra, os
convidados desceram para
um almoço.
Já na parte da tarde o
trem seguiu seu novo roteiro,
passando por Rio Vermelho e
Serra Alta, já no município de
São Bento do Sul.
Na chegada já em Rio
Negrinho os convidados se
deslocaram, já de ônibus até
o Fazenda Evaristo, onde foi
servido um delicioso café
colonial.
Encerrando o evento
todos retornaram à Corupá,
agora por rodovia, através de
ônibus fretado, assim como
será agora nos novos
passeios.
Para brindar o ato
ainda mais, foi inaugurada
neste mesmo evento a
Estação de Serra Alta, em São
Bento do Sul.
Agora renomeada como
estação “São Bento” o prédio
conta com o “Centro Histórico
Cultural Estação Ferroviária
Osmar Mallon” em anexo o
“Museu Música Maestro
Pedro Machado de
Bitencourt”.
Na presença do prefeito
de São Bento do Sul, Magno
Bollmann, que já estava a
bordo da composição, e
inaugurado o belo espaço,
que é aberto ao público.
Essa luta pela
revitalização do prédio iniciou
em 2009, muitas vezes já
citado neste boletim, uma
obra com recurso público, do
governo do Estado (R$
390.000,00) e do município
(R$ 152.344,18).

Chegada da composição do “Trem da Serra do Mar” em seu novo roteiro a
Estação São Bento

Ato cerimonial da inauguração da Estação de São Bento

Vista externa e interna do resultado da restauração de Estação de São
Bento

A Estação São Bento com agora com o Museu Música Maestro Pedro
Machado de Bitencourt
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Essa luta pela Vencido
os entraves burocráticos,
busca de recursos,
elaboração de projeto,
licitação e tantos outros
trâmites, agora será usada
também como local de
embarque e desembarque no
novo roteiro do trem da Serra
do Mar. O local tem
acessibilidade, banheiros e
um amplo espaço, além do
museu que traz a história da
música, com dezenas de
instrumentos, que servirá
como atrativo de
descontração no aguardo dos
passageiros até o momento do
embarque. A estação foi
aberta ao público,
originalmente em abril de
1913, quando foi inaugurada
o Ramal de São Francisco do
Sul, com o nome de São
Bento, pois era a estação
mais próxima da sede do
município. Em 1943 a cidade
e a estação tiveram o nome
alterado para Serra Alta, sob
imposição do Governo. Em
1948 depois de muitas
discussões, pois a população
não se conformava com o
novo nome, a cidade
recuperou o nome, agora com
o sufixo “do Sul”, menos a
estação.
Em 1985 viu passar o
último trem de passageiro,
em 1993 foi desativada, em
1997 ocorreu a primeira
tentativa de aquisição pelo
município, em 1998 houve a
aquisição dos terrenos no
entorno do prédio, em 2010
finalmente é conquistada a
cessão de uso, em 10/2011 é
elaborado o projeto de
restauração, em 2012 o
projeto é aprovado pelo
IPHAN, em 2014 são
conquistados os recursos, já

em 05/2015 é aberto a
licitação, concorrência
pública para sua
restauração, em 03 de junho
de 2015 a empresa LN
Construções Ltda, vencedora
na concorrência inicia os
trabalhos e a conclusão da
obra ocorre em 18 de maio de
2018.
O passeios agora terão
um percurso de 60 Km, dos
quais 38 Km serão em trecho
de serra, chamado de Trem da
Serra do Mar – Ferrovia das
Cachoeiras, vai contemplar a
parte mais alta e a mais baixa
da serra, passando por
grandes obras de engenharia
ferroviária, túneis, pontes,
viaduto, morros e
pelas
belíssimas quedas da água do
rio Humboldt.
A l é m
d a
paisagem natural que muda
completamente, do planalto,
que tem o clima mais frio a
região de serra baixa com
clima mais quente e úmido.
As saídas continuam
ocorrendo uma vez ao mês, a
diferença é que os passeios
serão apenas de ida, sendo a
descida no sábado, pela parte
da manhã, as 8:30 hrs com o
almoço em Corupá e a subida
no domingo, as 10:30 h com
almoço em Rio Natal.
Como o retorno será
sempre de ônibus, neste novo
roteiro os passageiros
poderão optar por
diferenciados tipos de
almoço, incluir nos pacotes
cafés coloniais e visitação em
museus. Aqui deixamos
nosso agradecimento a todos
as pessoas que acreditaram
nesta mudança, neste novo
roteiro, a equipe da Rumo
Logística em Corupá, em
especial ao coordenador

Cleverson Luiz Prestes, ao
Marcelo Arthur Fiedler e a
Andrea Mercaldo do
regulatório. A prefeitura
municipal de Corupá, em
especial ao Secretário de
Turismo, Esporte e Lazer
Juliano Millnitz que se
dedicou, na revitalização do
entorno da Estação de
Corupá, com o plantio de
enormes palmeiras, que
agora embelezam o local.
A prefeitura municipal
de São Bento do Sul, em
especial a Luiza da Silva do
Departamento de Turismo,
que nestes últimos tempos se
dedicou na conclusão da
restauração da Estação São
Bento.
Em Piratuba muito
trabalho agora em setembro,
estamos nos aproximando de
uma importante marca, o
aniversário dos 15 anos de
operação do Trem das
Termas. Isto mobilizou uma
série de ações na área externa
do prédio da estação,
significantes mudanças no
jardim do entorno estão
acontecendo.
Nosso acesso à
plataforma de embarque
agora permite acessibilidade
de ambos os lados, assim
como este acesso, todos os
outros e a plataforma
receberam nova pintura.
A estação está
recebendo também nova
pintura, foi confeccionada
uma nova porta, no acesso ou
setor de manutenção.
A o b r a m a i s
significante está sendo
realizada no interior do
prédio, a construção do novo
sanitário.
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Queremos agradecer a
participação da Prefeitura
Municipal de Piratuba que
nos prestou relevante ajuda
na remoção dos antigos
canteiros bem como na
retirada das pedras para
construção da nova rampa,
Trabalhos no entorno da Estação de Piratuba com auxílio das máquinas
com uso de maquinário
da prefeitura
pesado. Também queremos
agradecer o associado Patrick
Santos, de Curitiba, que
esteve presente em Piratuba,
durante todo seu período de
férias e que nos ajudou na
organização desta data tão
importante que estará
chegando.
Muitas melhorias na parte externa da Estação de Piratuba
Os passeios do Trem
das Termas estão operando
normalmente, confirmados
sempre as saídas aos sábados
e com agendamento nas
quartas. Agora operando com
duas máquinas, a Locomotiva
Ten Wheler nº 235 e a Ten
Wheler nº 311. Neste mês
a i n d a t r a b a l h o u - s e n a Nova pintura do prédio da Estação Piratuba
pintura do carro
Administrativo AM-04, esse
carro também terá uma
restauração em varanda.
Este carro está sendo
preparado para participar da
composição, dia 05/10,
quando será comemorado os
15 anos de operação do Trem Pintura da estação, da plataforma e novas faixas de segurança
das Termas.
Já a equipe de via
permanente vem trabalhando
n a m e l h o r i a d o s
nivelamentos, alguns
serviços de drenagem e agora
nesta época de maior frio vem
se identificando as roçadas de
corte.
Fachada da
Estação de
Piratuba sendo
limpa para
posterior
pintura
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Já a equipe de via
permanente vem trabalhando
n a m e l h o r i a d o s
nivelamentos, alguns
serviços de drenagem e agora
nesta época de maior frio vem
se identificando as roçadas de
corte.
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, 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
T a m b é m
o
agradecimento a todos que
ajudam nos dias dos.

passeios, em especial as
ferromoças Fabiola, Michele,
Emily e Priscila, ao Walter
Augustin e Bruno Klipstein,
e aos 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
T e r m a s ,
q u e
incansavelmente operam
diversos trens durante o
mês, as atendentes Roberta e
Maridiane, a equipe de
tração em especial ao
Petersonl 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)
9.9986-0600 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 .

Confecção das novas portas no
acesso a área de manutenção
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Locomotiva francesa é cedida ao Vale do Itajaí
No dia 10 de outubro
de 2018 a Regional Paraná
cedeu sua querida
locomotiva manobreira
"Francesa" (201) e um
pequeno vagão "CAP" para o
Núcleo Regional do Vale do
Itajaí, que faz parte da
Regional SC, como mais uma
etapa na parceria entre as
duas regionais.
A Francesa será muito
útil nos trabalhos de
ampliação das linhas em
Apiúna e o "CAP" será
reformado e colocado em
exposição, se tornando mais
um atrativo desse belo
passeio com locomotiva a
vapor (a famosa 232)
mantido pelo NuRVI. Quem
não conhece o passeio, vale a
pena ir fazê-lo!

Francesa sendo içada, em Curitiba-PR

Ambas as entidades
têm a ganhar. Receberemos
diversos materiais e
madeiras para a conclusão
de alguns projetos, além de
dormentes, ajuda em nossos
eventos (como já ocorreu, em
outras oportunidades) e
treinamento na operação de
locomotivas a vapor, em
troca de referida cessão.
E, mais do que isso,
promove-se a integração de
duas regiões que possuem
grande destaque na área da
preservação ferroviária.
Ganha a ABPF, como um
todo.
Deixando a capital paranaense.
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Investimentos no pátio
A principal atividade
do NuRVI, neste período,
concentrou-se na adequação
do pátio adjacente a casa –
sede e melhoria da cerca
limítrofe à rua de acesso.
Respectivamente ao
pátio, foi feita uma pequena
ampliação, suprimindo-se
um gramado existente em
frente a casa e aumentandose o pátio de movimentação
do visitante, que neste caso
ganha mais espaço para
visualização
da
composição histórico
cultural, bem como de
circulação e descanso, com o
aumento da quantidade de
bancos.
Em frente à casa sede,
lateralmente a uma rua de
acesso secundário foi
construída nova
cerca
frontal, com tela nova e
moirões de dormentes
inservíveis. Também foi
reconstruído o portão que
era muito baixo, tornando – o
bem mais seguro
e com
visual mais aceitável.
SEGURANÇA
Preocupado com
a
conservação dos documentos
históricos recentemente
transferidos da ABPF- SC, o
NuRVI adquiriu um armário
metálico para guarda destes
documentos, constituídos
principalmente por antigos
livros de contabilidade e
caixa da extinta EFSC. Estes
documentos foram
recentemente higienizados
pelo associado e ex diretor
da ABPF, Julio Eduardo Dias
de Morais em recente visita
que aqui realizou.

Nova cerca em frente a sede do NuRVI ao lado do acesso secundário.

D O C U M E N T A Ç Ã O
H I S T Ó R I C A
E M
SEGURANÇA
Preocupado com
a
conservação dos documentos
históricos recentemente
transferidos da ABPF- SC, o
NuRVI adquiriu um armário
metálico para guarda destes
documentos, constituídos
principalmente por antigos
livros de contabilidade e
caixa da extinta EFSC.
Estes documentos
foram recentemente
higienizados pelo associado e
ex diretor da ABPF, Julio
Eduardo Dias de Morais em
recente visita que aqui
realizou.

Também fazem parte deste
acervo livros de registro e
movimentação de carga nas
estações, doados pelo
associado Edson Lanznaster
e os preciosos livros ata de
quase todas as estações da
ferrovia. Objetiva-se cada vez
mais adquirir documentos e
também fotografias da
ferrovia para fazer parte deste
acervo, que poderá ser
consultado desde
que
observadas as normativas
específicas para manuseio .
Assim sendo, pouco a pouco
vamos organizando o centro
de memoria da EFSC nos
seus mais diferentes
aspectos.
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NOVIDADES NO NuRVI
No dia 11 de outubro,
pouco antes de fechar este
texto para o boletim,
recebemos a informação de
que foi concluído com
sucesso o descarregamento
da locomotiva diesel
hidráulica 201, fabricação
LLD ( Locomotives et
Locotracteurs Diesel ) e de
um vagão “ CAP “ oriundos
da ABPF – Regional Paraná.
A locomotiva diesel
está vindo para a NuRVI a
título de empréstimo,
objetivando melhorar a
logística
das manobras e
serviço de manutenção da
via férrea e o vagão
permanecerá de modo
definitivo.
Aproveitando a
presença dos guindastes, foi
transferido
também no
mesmo dia
da
sede da
Regional Santa Catarina um
torno que será muito útil na
nossa oficina.
Na próxima edição do
boletim,
daremos
informações mais
detalhadas acerca destas
transferências. Desejamos já
de antemão agradecer a
todos os envolvidos que
culminaram na viabilização
desta operação a saber: ABPF
– PR na pessoa de seu diretor
João Luis Vieira Teixeira,
demais diretores
e
associados, ao associado
Rodrigo Natã Dolenga, cuja
atuação
foi fundamental
para o carregamento do
equipamento em Curitiba, a
ABPF –SC, na pessoa de
seus diretores Ralf Ilg,
James Ilg e Marlon Ilg que
autorizaram a transferência
do torno, ao
associado

Detalhe do portão reconstruído, obra do Sr. Domingos dos Santos

Nova cerca em frente a sede do NuRVI ao lado do acesso secundário.

Adalberto Barth, que
mais uma vez disponibilizou
sua camioneta para o
transporte do torno e a
equipe da ABPF-SC, pelo
carregamento em Rio
Negrinho.
A todos nosso muito
obrigado.

Por fim o coordenador Otávio
Georg Junior
agradece a
todos os associados que se
empenharam nas atividades
do Núcleo no mês findo, bem
como a
todos os
patrocinadores que de uma
forma ou outra colaboraram
com nossas atividades
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Chegada da locomotiva diesel 201 e do vagão CAP à linha do " Trem da EFSC."

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) 988945517 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.

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 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 .
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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 em parceria com o
IPHAN.
- Museu Ferroviário
e
Exposição Fotográfica Sala Hermann Baumann –
Fundação Cultural de
Ibirama – antigo Hospital
Hansahoehe – contatos pelo
telefone (47) 3357 – 4442. A
exposição conta com diversas
peças cedidas pelo NuRVI.
- Ponte Ferroviária sobre o
Rio Itajaí – BR470 - trevo de
acesso a Ibirama

- Locomotiva Macuca –
jardim da Prefeitura
Municipal de Blumenau, com
vista à ponte ferroviária
metálica.
- Maquete Ferroviária –
carro passageiro PS5,
exposto no Mausoléu Dr.
Blumenau, próximo ao prédio
da Fundação Cultural de
Blumenau.
- Estação Ferroviária de
Rio do Sul – Avenida Oscar
Barcelos S/Nº – centro –
Museu Histórico do Alto Vale
do Itajaí.
Maiores informações com
Luiz Carlos Henkels – NuRVI
/ABPF ( 47) 3333-1762
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