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Evento é realizado em Cruzeiro/SP
Cruzeiro recebeu um
dos Encontros Temáticos:
Desaos e Soluções cujo
tema foi: Turismo ferroviário:
desaos do planejamento e
gestão de ferrovias em
destinos turísticos,
promovido pela Aprecesp –
Associação das Prefeituras
das Cidades Estância do
Estado de São Paulo em
parceria com a ABPF.
O evento iniciou com
uma visita às ocinas e pátio
da ABPF em Cruzeiro, com
visitação ao material rodante,
apresentação dos trabalhos
realizados e planejamento
futuro.
Na parte da tarde,
houve ciclo de palestras onde
o presidente da ABPF, Bruno
Sanches apresentou todos os
trens turísticos da
associação, bem como um
breve histórico da entidade e
suas realizações.
Dentre os presentes no
evento, estavam Fábio
Barbosa, da ANPF e professor
do I. F. de São Paulo e Gabriel
Pita da Aprecesp - Associação
das Prefeituras do Estado de
São Paulo, além do prefeito de
Cruzeiro, Thales Gabriel.

Reunião com a ANTT em Brasília
Estivemos em reunião
na sede da ANTT em Brasília
para negociação para
elaboração de um TAC –
Termo de Ajustamento de

Conduta - referente as
multas que foram aplicadas
na ABPF. A intenção desse
TAC é reverter os valores das
multas em investimentos na

estrutura física dos trens
operados pela ABPF, como
por exemplo construção de
rampas de acessibilidade,
passagens de pedestres, etc.
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Prosseguem os serviços de reforma e restauração do material
rodante; Guindaste Hyster é recuperado para uso nas oﬁcinas
Feliz 2020 a todos os
associados e amigos!
Dezembro é o nosso mês mais
fraco de turistas e neste ano foi
mais ainda devido a feriados
no meio da semana.
M e s m o a s s i m
prosseguimos com trabalho
intenso nas ocinas de
locomotivas e carros, bem
como na recuperação do
guindaste Hyster “canarinho”
para uso nas ocinas.
N a s o  c i n a s a
locomotiva 9 já foi liberada e
está no trafego junto com a
604, ou melhor alternando a
operação. A 604 foi recolhida
para um serviço emergencial
no fundo do tender.
A 215 aguarda o inicio
dos serviços de reforma dos
mancais de bronze das
braçagens, bem como dos
paralelos dos cilindros. Serviço
este de torno e ajustagem.
A 505 já está com sua
nova válvula do regulador de
vapor concluída e instalada,
bem como o novo condutor de
vapor. Já foi recolocado o
cabeçote e iniciamos a
colocação das serpentinas,
restando a confecção dos dois
novos tubos de condução de
vapor do cabeçote para ambos
os cilindros.
Também já estão
colocados os 6 motores de
tração nos rodeiros dos
truques da locomotiva GE
3128. Serviço este muito
trabalhoso e pesado. UM dos
truques já está cem por cento
pronto e o outro aguarda o
fechamento os motores de
tração e recolocação de toda a
timoneria de freios.

Colocação da tampa do domo da loc. 505

Acima: O antigo avariado e novo
ao lado sendo confeccionado
Ao lado: Cotovelo novo já com o
tubo condutor de vapor, ambos
da 505
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Guindaste canarinho removendo truques

Truques da GE 3128 esta leirados e sendo colocados e ajustados os motores de tração

Ajustes dos mancais dos motores
de tração.
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Nas ocinas de carros,
continuamos os trabalhos e
recuperação da estrutura do
carro Santa Matilde da
EFVM, muito deteriorado em
sua estrutura e chaparia. Aos
poucos vamos substituindo e
refazendo as partes com
material novo.
Mais um carro NOB é
revisado o madeiramento e
repintado, tendo cado
pronto na véspera do natal e
já está no trafego novamente.
Há alguns meses trocamos
um truque e os 4 rodeiros
com novas rodas.

Detalhes de corte e esmerilhamento de
partes corroídas para substituição

Substituição de pés de coluna e
partes da longarina
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Carro NOB CA-28 antigo S-83 já com a pintura nova

F i n a l i z a n d o
agradecemos a el
participação dos associados:
Antonio Edson Laurindo dos
Santos, que cuida dos
sistemas de freios, Jean
Claud Ducombs, Vanderlei
Zago nas fotograas,
lmagens 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 ocinas, Mauricio
Alves (Bim Bim), nos serviços
das ocinas 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, ao
grande amigo Sr. Isaldo, na
tornearia de peças para as
l o c o m o t i v a s , 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 ocinas 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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Trens de Natal; reforma do primeiro carro que veio de Santos Dumont
concluída; confraternização da Regional Sul de Minas em São
Lourenço
Em parceria com a
Rumo, iniciamos no último
dia 16/12 o “Natal nos
Trilhos – Expresso Paulista”,
onde a composição especial,
formada pelas locomotivas
9380 e 7202 + os carros inox
PI-3102 e AI-984360-4
totalmente iluminados para a
ocasião estão percorrendo
parte da malha paulista da
Rumo, desde São José do Rio
Preto até Jundiaí. Ao todo
serão seis noites percorrendo
trechos nesse eixo ferroviário.

A composição especial, formada pelas duas C30 e dois carros de
passageiros, todos com iluminação decorativa especial

O trem atraiu grande público por
onde passou, além da imprensa

Grande público aguardou o trem na estação de Catanduva; o mesmo
aconteceu em todas as estações por onde a composição especial
passou

7
Sul de Minas

Ocinas de Cruzeiro
Foram concluídos os
trabalhos no carro PC-6390;
A pintura foi concluída, com
adoção do segundo padrão de
pintura da RFFSA para
carros de aço carbono.
Na parte interna, foram
instalados os rodapés de
alumínio, inteiramente
recuperados em nossas
ocinas além de um novo
piso. Em seguida foram
instalados os bancos
inteiramente reformados,
concluindo assim a reforma
do carro.
O carro já foi
inspecionado por um dos
engenheiros mecânicos da
ABPF, que realizou medições
dos rodeiros, vericando
frisos e banda de rodagem,
além de ultrassom nas rodas
e eixos. Os aparelhos de
choque e tração bem como os
engates também foram
inspecionados, além do

Pintura das faixas laterais

Pintura das faixas laterais concluída
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sistema de freio e estrutura
do carro. Para além, o carro
está passando por inspeção
de técnicos e engenheiros das
concessionárias ferroviárias
am de obter homologação
para circulação em suas
respectivas linhas.
Trem das Águas
No dia 30/11 foi
realizado um trem noturno
especial para Soledade,
levando o Papai Noel para a
cidade.
Aconteceu esse ano a
primeira confraternização de
m de ano da Regional Sul de
Minas: pela primeira vez as
esquipes de todos os trens da
regional mais a equipe das
ocinas de Cruzeiro se
reuniram em São Lourenço
para uma agradável reunião,
em clima de amizade e
alegria.
Trem da
Mantiqueira

Serra

Aplicação das máscaras para pintura dos letreiros

da
Pintura dos letreiros concluída

O nal de ano em Passa
Quatro está sendo especial e
iluminado: aos sábados,
desde o dia 30/11 e até o dia
21/12 a bela locomotiva
n°327 está deslando toda
iluminada e com o Papai Noel
a bordo a partir das 20h pelo
trecho da ferrovia, desde o
Mira Serra Parque Hotel até a
Praça dos Leões.

Pintura do carro concluída: 2º padrão de pintura da RFFSA foi o
escolhido
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Início da instalação do piso

Instalação dos bancos concluída

Lanternas de cabeceira funcionando

Instalação do piso e dos rodapés concluídas

O engenheiro James Ilg realizando ultrassom nos
eixos do carro
Instalação dos bancos concluída
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A loc. 1424 iluminada para o trem noturno especial para
Soledade, levando o Papai Noel para a cidade.

Convidados a bordo do trem noturno especial para
Soledade, levando o Papai Noel para a cidade.

Primeira confraternização de m de ano da Regional
E teve parabéns para os aniversariantes do mês...
Sul de Minas: pela primeira vez as equipes de todos os
trens da regional mais a equipe das ocinas de
Cruzeiro se reuniram em uma confraternização

Inclusive o Jorge Sanches, Diretor da Regional Sul de Minas

Com direito a bolo personalizado
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O trem pronto para partir na estação de Passa Quatro

Apesar da chuva, o público compareceu em peso para conferir o
desle da 327 e a chegada do Papai Noel

Na noite de sábado, dia 30/11 o
Papai Noel chegou a Passa Quatro de
Trem!!! E o bom velhinho estava
muito bem acompanhado: alunos da
Escola do Futuro zeram essa viagem
mais do que especial junto com ele!!
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Vagão FB04 após revitalização externa

Reforma de material rodante e revitalização da parte interna da sede
Neste mês de dezembro
destacamos algumas
melhorias feitas em nosso
acervo histórico,
notadamente no carro
administrativo AM55 e no
vagão FB04.
O
A M 5 5 e s t á
passando por um processo de
revitalização interior, com
raspagem de todo o verniz,
processo meticuloso e por
isso extremamente demorado
ao qual estão se dedicando os
associados irmãos gêmeos
Thiago e Felipe Agápio,
juntamente com o
coordenador Otávio Georg
Junior. Após a raspagem,
será feita nova aplicação de
verniz.
Por sua vez os
assentos estofados da
varanda e da copa receberam

capa nova e foram totalmente
revisados, trabalho já a muito
tempo aguardado uma vez
q u e
o
A M 5 5 ,
excepcionalmente, também
é utilizado para transporte de
visitantes .
Por sua vez o vagão
FB04, atualmente acoplado a
composição em tráfego
recebeu revitalização
externa, com pintura do
toldo, já divulgado aqui em
edição anterior, sendo que
neste mês foi feita criteriosa
limpeza da caixa do vagão
com posterior aplicação de
silicone, repintura de
algumas partes, faltando
agora as inscrições laterais
dos dados do vagão. Dos
vagões de carga, o FB04 é o
que está mais completo e se

encontra em perfeito estado
de uso e tem excelente
desempenho e frenagem. Só
para conhecimento dos
associados, o FB01 encontrase abrigado na estação de
Matador e está como
empréstimo à Fundação
Tremtur que o utiliza como
marcenaria.
O FB02 encontra-se no
desvio no pátio da gare do
trem, porém, faltam-lhe parte
dos encanamentos do freio a
ar e por isso tem uso restrito,
no entanto está trafegável.
O FB03 é o atual vagão
bilheteria
e se encontra
como bem histórico
estacionário, faltando-lhe
uma das mandíbulas do
engate.
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No nal do mês de
novembro o casal de
associados Elisabet Bento e
Johnny Sandro Henschel
auxiliados pelos associados
Vilson Ricardo e João
Pinheiro, zeram um grande
mutirão de limpeza e
revitalização interna
da
nossa
casa sede, com
repintura de portas
e
rodapés, limpeza e lustração
do assoalho, colocação de
novas cortinas nos quartos,
limpeza e arejamento dos
colchões que por sua vez
receberam nova roupagem.
Também a cozinha e o
banheiro receberam ampla
revitalização. Boa parte do
material foi doado e o
restante custeado pelo
NuRVI. Objetiva-se com isso
tornar o local cada vez mais
aconchegante aos
associados, seja do NuRVI ou

Os gêmeos Thiago e Felipe
Agápio removendo o verniz
antigo no carro Am55.

de outras regionais, anal o
local é a segunda casa do
associado. Parabenizamos ao
casal Elisabet Bento e
Johnny Henschel pela
iniciativa.
O coordenador Otávio
Georg Junior agradece a
todos que participaram das
atividades e pelos trabalhos

realizados ao longo do mês
em curso, bem como aos
patrocínios recebidos.
Aproveita para desejar a
todos proveitoso e profícuo
ano de 2020, com muitas
boas iniciativas e muitos
bons resultados. Saúde a
todos, pois , sem ela nada se
realiza !

Uma das portas internas da casa
–sede com nova pintura.

Quarto de dormir com nova roupa
de cama e assoalho lustrado.

A copa da casa -sede , com nova cortina e toalha de mesa, recebeu até
um pinheirinho para lembrar que Papai Noel existe.
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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. 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 110+500mts para quem
procede de Blumenau e pelo
Km 111 – 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 fotográco
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 Fotográca 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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