INFORMATIVO ELETRÔNICO MENSAL

resgatando a memória ferroviária nacional

ANO XIX u NÚMERO 208 u AGOSTO DE 2020 u www.abpf.com.br - boletim@abpf.com.br

EDITORIAL

ABPF NACIONAL: retomada dos passeios de trem

Nesse mês de agosto de 2020
o ABPF Boletim publica as realizações
dos últimos 30 dias da ABPF e suas
Regionais que estão realizando
trabalhos de reforma e manutenção.
A retomada dos passeios de
trem dá novo fôlego as regionais,
propiciando a entrada de recursos para
investimentos nas mais diversas
atividades de preservação ferroviária.
Grande destaque para a
operação inédita de resgate de
locomotivas elétricas das antigas EFSJ
e Cia. Paulista, que está acontecendo
graças a uma grande união entre
concessionárias, DNIT e associações
de preservação ferroviária, assunto
esse que será tratado com maior
profundidade neste Boletim.
Em Campinas os passeios de
trem serão retomados a partir do
Domingo, dia 06/09.
A Regional Sul de Minas já
está com dois dos seus trens
circulando e o terceiro volta a circular já
no início de setembro.
Em Rio Negrinho, os passeios
no Trem da Serra do Mar serão
retomados a partir do dia 05/09. O
Trem das Termas ainda aguarda
liberação bem como o trem da EFSC,
em Apiúna.
Lembramos que toda
colaboração relacionada a
preservação ferroviária - no país ou no
exterior (artigos, fotos etc...) ao ABPF
Boletim é bem vinda e deve ser
encaminhada para o e-mail:
boletim@abpf.com.br

DESTAQUES DESTE MÊS
Resgate de locomotivas elétricas;
Parceria ﬁrmada com a Serra Verde;

Trens voltam a circular após mais de
5 meses paralisados.

u O Trem de Guararema foi o primeiro da ABPF a retomar as atividades,
voltando a circular no último dia 22 de agosto. Foto: André Gehringer
Fôlego novo para a ABPF: alguns trens já voltaram a circular e os
demais voltam em breve!
Paralisados desde o dia 15 de março, foram mais de 5 meses sem
atividades e, com isso sem a principal fonte de receita para o
desenvolvimento dos trabalhos de preservação ferroviária desenvolvidos
pela associação. Houve a necessidade de se paralisar vários serviços que
estavam sendo realizados e focar principalmente na manutenção do
material rodante que circula nos passeios e das vias permanentes (para
que esses estivessem em plenas condições para a retomada das
atividades quando essa acontecesse) sendo esse período um dos mais
desaﬁadores enfrentados nesses 43 anos.
Paralelamente a manutenção, todas as regionais trabalharam
arduamente na elaboração de protocolos para a retomada das atividades
dos trens turísticos de forma segura, seguindo todas as orientações dos
órgãos competentes, que resultou na aprovação das normas estabelecidas
e, com isso, quase todos os trens da ABPF já estão circulando e/ou irão
começar a circular no início de setembro.
O Trem de Guararema foi o primeiro a voltar a circular, funcionando
já no último dia 22; como citado no Boletim anterior, o trem foi o primeiro
estabelecimento do segmento turístico de Guararema a receber o selo de
segurança da prefeitura daquele município para retomar as atividades.
O segundo trem da ABPF a retomar as atividades foi o Trem das
Águas, em São Lourenço/MG, voltando a circular no último dia 29. O Trem
da Serra da Mantiqueira, em Passa Quatro/MG e o Trem da Serra do Mar,
em Rio Negrinho/SC voltam a circular no próximo dia 05/09. Já em
Campinas, os trens voltam a circular no dia 06/09.
A retomada é o resultado do trabalho sério desenvolvido pela
ABPF, com responsabilidade e seguindo todas as normas e orientações
dos órgãos competentes; as atividades estão sendo retomadas e todas as
normas de segurança estão sendo rigorosamente seguidas aﬁm de se
garantir o bem estar de todos.
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Resgate de locomotivas elétricas em São Paulo: união em prol da preservação

u O Ao todo, seis locomotivas elétricas serão resgatadas: três GE 2-C+C-2 e três English Electric

Seis antigas locomotivas
elétricas fabricadas entre 1946 e
1955 e que foram desativadas há
mais de 20 anos e que
encontravam-se armazenadas no
depósito da Luz em São Paulo
desde 2008 encontram agora um
novo destino: todas elas serão
devidamente preservadas!
Tratam-se de três
locomotivas fabricadas pela GE
nos E.U.A. em 1946 tipo 2-C+C-2
(apelidadas como “V8”) para a
antiga Companhia Paulista de
Estradas de Ferro e, três
locomotivas fabricadas pela
English Electric na Inglaterra,
sendo duas construídas em 1949 e
uma em 1955 tipo C+C (apelidadas
como “Pimentinha”) para a antiga
EFSJ – Estrada de Ferro Santos a
Jundiaí, sendo as “V8” utilizadas
até por volta de 1998 e as
“Pimentinhas” utilizadas até por
volta de 1996.

A preservação dessas
locomotivas é fruto de uma grande
união entre entidades
preservacionistas, órgãos
governamentais e concessionárias
ferroviárias: ABPF – Associação
Brasileira de Preservação
Ferroviária, IMF – Instituto de
Memória Ferroviária, DNIT –
Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, MRS
Logística, CPTM – Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos e
Rumo Logística.
Serão levadas duas English
Eletric (9007 e 9016) e uma GE
(6381) para o pátio e oﬁcinas da
ABPF em Cruzeiro. A English
Eletric 9006, conhecida também
como “Albatroz”, será levada para a
Regional São Paulo da ABPF, onde
será preservada no pátio da Mooca.
Já as outras duas
locomotivas “V8” (6378 e 6383)

serão levadas para Rio Claro/SP,
onde serão preservadas na sede do
IMF.
Essa ação de preservação
é uma das mais signiﬁcativas dos
últimos tempos no país, onde seis
locomotivas históricas com mais de
60 anos de idade (a mais nova tem
65 e as mais antigas tem 74) foram
salvas do esquecimento e
sucateamento graças ao empenho
e o desejo comum entre todos os
envolvidos no reconhecimento da
ferrovia como instrumento de
desenvolvimento e representação
cultural, parte de nosso legado
histórico e do desenvolvimento
técnico e logístico, contribuindo de
sobremaneira para a preservação
da memória e da história nacionais.
Por ﬁm, deixamos aqui
nosso agradecimento a Cordeiros
Hobby, que tem nos dado apoio
nesta e em outras operações!
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Parceria entre ABPF e Instituto de Memória Ferroviária

u A 6378 após conclusão dos trabalhos de preparação para o translado: mais uma V8 segue com ela e o trem J114
para preservação em Rio Claro/SP pelo Instituto Memória Ferroviária

No último ﬁnal de semana,
dias 28, 29, 30 e 31 de agosto, uma
equipe de voluntários da ABPF,
esteve nas oﬁcinas da CPTM na
Lapa, limpando os carros da
Unidade de Trem Eletrico BUDD
(J114), que seguirá para Rio Claro
para o Instituto de Memória
Ferroviária (será transportado pela
equipe ABPF sem data deﬁnida
ainda) e, preparando também as 2
locomotivas GE 2-C+C-2 (V8) que
terão o mesmo destino, com
manutenção dos rodeiros, limpeza
e inspeção de truques e
suspensão.
Nossos agradecimentos à
todos que se empenharam nessa
grande "empreitada", em especial a
Israel Silva, Lucas Marques, Daniel
Jaime , Alexandre Augusto, Paulo
Lima, ao Marcelo Diuri (do Instituto
Memoria Ferroviária de Rio Claro) e
à equipe do Trem Turístico da
CPTM, pela dedicação, apoio e
trabalho árduo.
Unidos somos mais fortes!
u O trem J114 que será levado para
preservação em Rio Claro/SP pelo
Instituto Memória Ferroviária recebeu
limpeza geral no último ﬁnal de semana
com apoio de voluntários da ABPF
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ABPF e Serra Verde Express ﬁrmam parceria com benefícios para associados

u O presidente da ABPF, Bruno Sanches assinando o termo de parceria com a Serra Verde Express na presença do
presidente daquela empresa, Adonai Aires de Arruda, do vice-presidente da ABPF,Marlon Ilg e dos diretores Helio Gazetta
Filho, Maurício Polli, James Ilg e Rodrigo Dolenga

No domingo, dia 23/08, a
ABPF - Associação Brasileira de
Preservação Ferroviária e a Serra
Ve r d e E x p r e s s ﬁ r m a r a m
compromisso de parceria nas
operações de Salto a Itú em São
Paulo e também de Morretes a
Antonina no Paraná.
Estiveram presentes o
presidente da ABPF Bruno
Sanches, vice-presidente Marlon
Ilg, os diretores Hélio Gazetta Filho,
Maurício Polli, James Ilg e Rodrigo
Dolenga além do presidente da
Serra Verde Express, Adonai Aires
de Arruda, e do diretor Adonai Aires
de Arruda Filho.
A concessão ganha pela
Serra Verde no estado de São
Paulo deverá ter o início das
operações em dezembro e contará
com 3 carros de passageiros e
tração a diesel.
Já o trajeto entre Morretes e

Antonina será operado pela ABPF,
utilizando locomotiva a vapor, três
carros de passageiros e um
administrativo; a operação deve
começar já no mês de setembro.
A parceria já existente da
Serra Verde com a ABPF-SC no
suporte a manutenção e vistorias
carros de passageiros e litorinas
vem sendo muito positiva e desta
forma, novas alianças e ações
estratégicas estão sendo
buscadas.
O encontro lançou também
um convênio da ABPF com a Serra
Verde Express, onde todos os
associados da entidade terão
desconto de 50% nos passeios de
trem operados pela Serra Verde.
Tudo aconteceu a bordo do
carro boutique Bove (pet friendly)
da Serra Verde Express e contou
com a presença dos familiares dos
diretores e presidentes.

ENTENDA COMO VAI
FUNCIONAR O DESCONTO

O desconto será oferecido pela
Serra Verde Express no Passeio de Trem
da Serra do Mar Paranaense sobre o
preço de tabela, não cumulativo com
outras promoções e exceto para a
categoria econômica.
Cada sócio ativo, apresentando
a carteirinha da ABPF válida tem direito
ao desconto para até três (03)
dependentes (cônjuge, ﬁlhos e pais do
associado) sendo obrigatório que o sócio
participe do passeio.
No ato da compra devem estar
presente o sócio e os familiares com
documentos que comprovem o vínculo
(compras na bilheteria ou por whatsapp).
O desconto será de 50% nos
meses de março, abril, maio, junho,
agosto, setembro, outubro e novembro
(exceto feriados) e de 15% nos demais
meses do ano.

ABPF BOLETIM

ANO XIX u NÚMERO 208 u AGOSTO DE 2020

5

REGIONAL SUL DE MINAS: locomotivas elétricas vão para Cruzeiro

u As locomotivas foram preparadas para a viagem com limpeza e lubriﬁcação de todos os rolamentos e outros itens
Transporte de locomotivas elétricas
Foram meses de negociações e preparação para
chegarmos a esse momento: o transporte das locomotivas
para Cruzeiro! Três locomotivas seguirão para o pátio e
oﬁcinas da ABPF, sendo rebocadas pelas duas locomotivas
diesel-elétricas C30-7 da ABPF (7202 e 9380). Serão
levadas duas English Eletric (9007 e 9016) e uma GE V8
(6381), que foram rigorosamente inspecionadas pelas
concessionárias pela qual devem circular, com o objetivo de
se garantir que elas tenham plenas condições de serem
rebocadas e possam trafegar com segurança pelas linhas
daquelas. Adequações bem como manutenção foram
solicitadas pelas equipes técnicas das concessionárias,
sendo essas realizadas pela equipe de voluntários da ABPF
nas oﬁcinas da Luz da CPTM, que deu todo o apoio para a
realização dessas atividades. Todas as locomotivas foram
devidamente lubriﬁcadas, tiveram seus truques limpos e
inspecionados, toda a timoneria de freio que apresentava
risco de soltura ou de colisão com algum item junto a via
permanente foi removida e guardada dentro das cabines das
locomotivas para posterior remontagem. Todos os
pantógrafos foram amarrados aﬁm de se evitar que os
mesmos se levantem durante a viagem. Os engates também
foram revisados aﬁm de se garantir que os mesmos estejam
plenamente funcionais e seguros.

Após conclusão dos trabalhos, as locomotivas
foram consideradas aptas a circular rebocadas pelas
ferrovias, fruto do trabalho sério e dedicado de toda a equipe
que se empenhou ao máximo por dias para o cumprimento
de todos os itens de segurança.

u Um dos truques guia da V8 6381 após revisão: limpeza,
lubriﬁcação de rolamentos, veriﬁcação da suspensão, novos
contra-pinos entre outros itens veriﬁcados para que a
locomotiva rode com segurança

ABPF BOLETIM
A jornada começa no dia 12/09, partindo da Luz para
o pátio de Manoel Feio (horário a deﬁnir), onde o trem
permanecerá até o dia 14/09 – 08:00hs, quando seguirá
viagem até São José dos Campos, onde pernoitará. No dia
15/09 – 08:00hs o trem segue de São José dos Campos para
Roseira, onde também pernoitará. O último trecho da
viagem irá ser percorrido no dia 16/09 – 08:00hs, seguindo
de Roseira até Cruzeiro.
Informamos que a programação do transporte esta
sujeita a alterações devido a necessidades operacionais e
não temos como garantir atualização desta em tempo hábil.
Também não temos como garantir precisão de informação
divulgadas por páginas e sites de terceiros com base em
especulações.
Aqueles que decidirem registrar ou acompanhar a
composição, solicitamos que respeitem a ferrovia, não
invadindo suas áreas privativas e nem permanecendo nos
trilhos. Contamos com a colaboração de todos para que a
operação seja um sucesso e com total segurança!
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Essa composição, que vai ser rebocada por
locomotivas da ABPF, tornam concreto o plano original da
associação em adquirir locomotivas em padrões mais
modernos, que além de oferecerem suporte nas operações
dos trens turísticos, são essenciais para esse tipo de
operação. No caso, destacamos a locomotiva 9380, que na
época de sua aquisição ocasionou diversas críticas pois
alguns não consideraram a locomotiva “histórica”,
desconhecendo que uma das razões para a aquisição era
justamente ter disponível uma locomotiva para tração em
trens especiais desse tipo, que requerem ao menos duas
locomotivas. Para além, não existem locomotivas mais
“populares”, como por exemplo a U20C, disponíveis para
venda que estejam em condições recuperáveis e, por isso,
optou-se pela aquisição da 9380, que dentre as locomotivas
disponíveis para aquisição naquele momento era a mais
“interessante”, por ser uma de apenas três fabricadas no
mundo e apresentava ótimas condições técnicas.
Nossos agradecimentos a CPTM e a MRS Logística
pelo apoio e a todos a equipe que se dedicou por dias para a
preparação das locomotivas para o transporte.

A evolução da composição poderá ser
acompanhada pelas nossas páginas no facebook e também
pelo aplicativo de rastreamento de composições da ABPF,
disponível na Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abpf.trai
n_tracker&hl=en

u Exemplo dos trabalhos realizados pela equipe: desmontagem de todos os rolamentos para limpeza e lubriﬁcação

ABPF BOLETIM

u O carro PC-926390-0F que já havia sido inteiramente
reformado foi pichado
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u Aspecto do carro antes do ato de vandalismo:
inteiramente reformado e com padrão de pintura da RFFSA

Oﬁcinas de Cruzeiro
Uma triste notícia: lamentavelmente dois carros
foram pichados no pátio das oﬁcinas de Cruzeiro; tratam-se
do carro de aço carbono de bitola larga matrícula PC926390-0F (o qual já havia sido inteiramente reformado por
nós) e um dos carros Budd que aguardam a vez de entrarem
na oﬁcina pra reforma.
O ato de vandalismo aconteceu na noite do último
dia 15, quando o pátio foi invadido pelos vândalos que
desperdiçaram bastante tempo e dinheiro.
Nossa equipe já removeu as pichações e o carro de
aço carbono está sendo preparado para ser repintado.
Nas oﬁcinas seguem os trabalhos na locomotiva
nº10, com desmontagem completa de todos os
componentes para recuperação e/ou substituição dos
irrecuperáveis.

u Um dos carros Budd também teve parte de uma das
laterais pichada na mesma noite

Prosseguem também os trabalhos de reforma das
vias do pátio, com limpeza, remoção do material que
soterrou os trilhos, descontaminação de lastro, substituição
de dormentes, com alinhamento e nivelamento das grades.

u O carro de aço carbono com a pichação já removida e
sendo preparado para ser repintado
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u Aspecto do ATV com os trabalhos bem adiantados: foi
desenterrado, o lastro foi descontaminado, todos os
dormentes foram substituídos e o alinhamento e
nivelamento já estão sendo feitos
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u Área do pátio após a remoção do material jogado anos
atrás para soterrar os trilhos: próximo passo é estender a
linha de bitola larga para acomodar o material rodante

u Aspecto da linha 1 após a conclusão dos trabalhos: a
via foi desenterrada, o lastro foi descontaminado, todos os
dormentes foram substituídos, foi feito o alinhamento e
nivelamento e a complementação com lastro novo

u A equipe já começou a desaterrar a linha de saída do
pátio em direção a Ruﬁno de Almeida

u Aspecto das linhas 1 e 2 após a conclusão dos trabalhos:
as vias foram desenterradas, o lastro foi descontaminado,
todos os dormentes foram substituídos, foi feito o
alinhamento e nivelamento e a complementação com lastro
novo

u Aspecto das vias do pátio após conclusão dos
trabalhos: conexão da linha 1 com a linha 2 (mista) e o
AMV de saída da linha 1 para acesso ao antigo galpão da
baldeação já concluído

u Aspecto da linha 1 e do travessão de acesso a linha 2
após conclusão dos trabalhos

ABPF BOLETIM

ANO XIX u NÚMERO 208 u AGOSTO DE 2020

u A 1424 pronta para partir com o trem após mais de 5 meses de paralisação
Trem das Águas
O Trem das Águas voltou a circular no último dia 29.
Paralisado desde 15 de março, trabalhamos nos últimos
meses no desenvolvimento de um protocolo de segurança
com base nas orientações da OMS, ANTT, ANVISA,
Secretarias de Saúde Estadual e Municipal para que as
atividades do trem turísticos fossem retomadas de forma
segura. Esse protocolo foi aprovado pelas autoridades
competentes e o trem está funcionado aos ﬁnais de semana
e feriados.
Seguem os trabalhos de manutenção e
conservação, com nossos colaboradores seguindo as
medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades de
saúde.
Na via seguem os trabalhos em Soledade, onde a
todas as linhas do pátio estão em fase ﬁnal de reforma; as
passagens de nível foram refeitas e agora estão sendo
instalados os meio-ﬁos para contenção do lastro, que
servirão também para evitar contaminação do mesmo.

u O auto-de-linha chegando em Soledade de Minas após
reforma realizada nas oﬁcinas de Cruzeiro

u Reconstrução das Pn’s em Soledade de Minas: o
calçamento foi removido para manutenção das vias e foi
refeito pela equipe da ABPF
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u Todas as Pn’s do pátio em Soledade de Minas foram
desmontadas para manutenção da vias, que tiveram todos
os dormentes substituídos

u Após a conclusão dos serviços nas vias, as Pn’s do pátio
em Soledade de Minas começaram a ser reconstruídas pela
nossa equipe
u Após a conclusão da instalação dos bloquetes na pn, foi
feito o concretamento do trecho entre os trilhos

u Uma das pn’s já em fase ﬁnal de reconstrução: os
bloquetes foram reassentados e nivelados e foi feita a
conteção com meio-ﬁo

u Uma das pn’s concluída

ABPF BOLETIM
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u Aspecto do carro SD-01 na marcenaria: todo o novo
revestimento externo foi instalado
Na marcenaria prosseguem os trabalhos no carro
SD-01; a pintura de fundo foi aplicada e já foi iniciada a
pintura ﬁnal.
Os trabalhos na caldeira da locomotiva 1424 ex.
EFCB foram concluídos; um novo isolamento térmico foi
instalados bem como novo revestimento de metal na traseira
da caldeira. Os testes foram um sucesso e a locomotiva já
está circulando, tracionando o trem turístico.

u Novo revestimento já montado e pintado na traseira da
caldeira da locomotiva 1424

u Novas chapas de metal para o revestimento da parte
traseira da caldeira prontas para a instalação

u Revestimento da caldeira já remontado e parte da
fornalha já com nova pintura aplicada

ABPF BOLETIM
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u Locomotiva 7202 aguardando autorização do CCO para fazer a «volta na composição» aﬁm de ﬁcar na posição para
o passeio da tarde
Revalidação do ATC da locomotiva 7202

Trem de Guararema

No dia 13/08, a ABPF deu mais um importante passo
na realização dos testes estatísticos e dinâmicos para
revalidar o equipamento de ATC da locomotiva 7202,
equipamento este imprescindível para trafegar nas linhas da
CPTM na região metropolitana de São Paulo.

O Trem de Guararema voltou a circular no último dia
22/08 tracionado pelas locomotivas 7202 e 9380. Esse foi o
primeiro trem da ABPF a voltar a circular desde a
paralisação, em 15 de março.

Os testes foram realizados na linha exclusiva para
tal atividade da companhia, localizada entre as estações
Lapa e de Pirituba, onde foram simuladas todas as
funcionalidades de segurança do equipamento, além de
registro gráﬁco dos diversos pontos monitorados no teste.
Os registros agora serão anexados ao novo relatório de
homologação que está sendo elaborado pela equipe técnica
da CPTM; após emissão ﬁnal do relatório, a locomotiva 7202
volta a estar apta a operar em 3 ferrovias diferentes, sendo
elas: CPTM, MRS e RUMO para futuros eventos e possíveis
traslados de materiais rodantes.

Nosso trem foi o primeiro estabelecimento do
segmento turístico de Guararema a receber o selo de
segurança da prefeitura daquele município para retomar as
atividades. A operação vem acontecendo com tranqüilidade,
seguindo rigorosamente todas as normas de segurança e o
público tem comparecido aos passeios.

Desde já a ABPF agradece a CPTM pela parceria na
preservação ferroviária, sempre nos auxiliando nas mais
diversas frentes. Nossos agradecimentos também aos
associados Bruno Scagliusi, Will Imkamp e Beny Imkamp
pelo trabalho e dedicação.

Trem da Serra da Mantiqueira

u Locomotiva 7202 na linha de testes da CPTM

O Trem da Serra da Mantiqueira em Passa Quatro
vai retomar suas atividades a partir do dia 05/09; o protocolo
de segurança foi aprovado pelas autoridades competentes.
Assim como os demais trens da ABPF, ele estava paralisado
desde o dia 15 de março.

ABPF BOLETIM
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OUTRAS ATRAÇÕES
FERROVIÁRIAS DO
VALE DO ITAJAÍ – SC
- Museu Municipal Ferroviário
Silvestre Ernesto da Silva – antiga
estação ferroviária de Indaial – centro –
Rua Marechal Deodoro da Fonseca –
telefone 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

u A bela locomotiva Mallet nº 204, única do tipo em funcionamento na
américa latina, irá tracionar o Trem da Serra do Mar na sua volta às
atividades, percorrendo o trecho entre Rio Negrinho e Corupá

- Locomotiva Macuca – jardim da
Prefeitura Municipal de Blumenau,
com vista à ponte ferroviária metálica.

O Trem das Termas ainda
não tem data para retornar às
atividades mas, deve acontecer
muito em breve.

- Maquete Ferroviária – carro
passageiro PS5, exposto no Mausoléu
Dr. Blumenau, próximo ao prédio da
Fundação Cultural de Blumenau.

O Trem da Serra do Mar
sairá Rio Negrinho, passará por
São Bento do Sul e seguirá até
Corupá; o retorno para Rio
Negrinho acontecerá no dia
seguinte.

Mais informações sobre o
Trem da Serra do Mar com Natali e
Suiani, pelos fones (47) 3644-7000
e (47) 9.9986-0600 ou pelo site
www.abpfsc.com.br.

- Estação Ferroviária de Rio do Sul –
Avenida Oscar Barcelos S/Nº – centro
– Museu Histórico do Alto Vale do Itajaí.

No ﬁnal de semana do dia
19 o passeio acontece novamente,
partindo de Rio Negrinho para
Corupá no dia 19/09 e retornando
de Corupá para Rio Negrinho no dia
20/09.

Sobre o Trem das Termas,
informações podem ser obtidas
com Roberta, Maridiane e Silvana
pelos fones (49) 3553-1121 e (49)
9.9121-7700 ou pelo site
www.abpfsc.com.br .

Os passeios de trem em
Rio Negrinho vão ser retomados a
partir do dia 05/09.

NURVI: passeios de trem continuam paralisados
Os passeios de trem em
Apiúna/SC seguem paralisados
devido a pandemia do Covid-19.
O N u r v i p o s s u i
atendimento semanal e presencial
na plataforma de embarque, que
funciona dentro de um histórico
vagão de 1946. O atendimento
também é feito pelos telefones (47)
3353-6090 e (47) 98894-5517 email contato@efsc.tur.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 pela Hidrelétrica Salto
Pilão é de acesso restrito.

Maiores informações com Luiz Carlos
Henkels – NuRVI /ABPF
(47) 3333-1762
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u Bela cena com a nº5 (ex-EFCB) na ABPF - Moóca em São Paulo . Autoria de Alexandre Augusto Pisciottano.
Todo mês selecionaremos uma foto relacionada ao trabalho da associação publicada no grupo ABPF - Oﬁcial no Facebook para publicar aqui nessa seção.

