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 Em nossas oficinas prosseguem os 
trabalhos de desmontagem da parte elétrica da 
locomotiva GM GL-8.  Ela apresentava muitos 
cabos e até chicotes elétricos inteiros queimados e 
este foi o motivo pelo qual foram paralisadas suas 
atividades na concessionária de cargas. Os 
componentes elétricos foram retirados e enviados 
para reparação e revisão, bem como toda a fiação 
será substituída!

A locomotiva ALCO RSD-8 em operação 
teve mais um conjunto de força reparado, 
restando somente mais um cilindro a fazer, já 
programado para julho! Com isso o motor diesel 
ficou parcialmente novo, com camisas trocadas, 
cilindros e bielas revisadas com anéis novos, bem 
como revisão dos cabeçotes.  Aos poucos a 
locomotiva vai ficando cada vez melhor em 
desempenho e economia.

A locomotiva 401 já está em Anhumas em 
operação regular.  Agora as duas Pacific operam 
em revezamento ou juntas no trem principal em 
Anhumas. Ainda aguardamos o término da 
entrega do êmbolo dos cilindros da locomotiva 
505, serviço este sendo executado na cidade de 
Piracicaba – SP.

O pequeno auto AL-3, movido a diesel, já 
está pronto e concluído em operação a serviço da 
via permanente. Restam pequenos detalhes de 
sensores e parte elétrica, que neste mês serão 
concluídos.

Também foram acesas as pequenas 
locomotivas números 4, 5 e 980, todas para 
manter seu funcionamento e execução de 
pequenos serviços. Andaram pelo pátio, foram 
lubrificadas e serão limpas e repintadas.

 
concentrados na reforma e pintura da estação de 
Anhumas. Está sendo feita toda a troca dos 
forros de madeira dos beirais, bem como da 
plataforma. É esperado o final dos serviços para 
início de agosto. A estação de Tanquinho já teve 
sua pintura finalizada, restando apenas algumas 
portas e batentes internos.

Enquanto o pessoal de marcenaria e 
pintura está trabalhando nas estações, não temos 
carros de passageiros em reforma, mas estamos 
reformando e recuperando truques, ajustando as 
caixas e fazendo revisões nos rodeiros, como 
reperfilamento, RVA dos rolamentos e ultrassom 
de rodas e eixos.

A via permanente continua com os 
serviços de substituição dos dormentes de 
madeira por concreto, bem como recomposição 
do lastro e nivelamento nos trechos que saem 
reparados.  Também continuam os serviços de 
aceiros em lugares de riscos de incêndio, onde, 
além de aceiros, é feita a queima de capim seco 
nas margens para que possíveis focos de 
incêndio não se alastrem.

Finalizando agradecemos a fiel 
participação dos associados: Antonio Edson 
Laurindo dos Santos, que cuida dos sistemas de 
freios, Jean Claud Ducombs, Vanderlei Zago nas 
fotografias, 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, 

Os serviços de marcenaria e pintura estão 

REGIONAL CAMPINAS

Reforma das estações de Anhumas e Tanquinho estão 
em fase final.

Locomotiva nº 401 já voltou a operar e auto de linha AL-3
está na reta final da reforma.



Veja a seguir as fotos desta matéria
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Mauricio Alves (Bim Bim), nos serviços 
das oficinas de carros e na locomotiva diesel, 
Norberto e Rodrigo Tomassoni também na 
locomotiva diesel, Vanderlei Costa, Cristiano 
Bueno, Jurair Alves da Silva, Gerson Nogueira 
Ramos que está 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 Acrílicos Marcon, através de sua 
proprietária Sra. Sueli Marcon, e 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, Mauricio 
Polli na assessoria dos serviços de informática.  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, A Daiane e 
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 Louwart, 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 
finalizando o apoio de sempre do associado e 
amigo Dr. Sérvio Túlio Prado, que na época 
patrocinou a reforma da locomotiva 604 através 
da NEC do Brasil.

Acima: aspectos da reforma de Anhumas
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Fases da reforma de Anhumas
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Fotos de Anhumas e, a seguir, as fotos de Tanquinho
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Aspectos da reforma de Tanquinho
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Manutenção mecânica em Carlos Gomes
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As locomotivas nº 6 e nº 4 receberão nova pintura
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A locomotiva nº 980 também receberá nova pintura

O AL 3 Diesel quase pronto para voltar à operação
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REGIONAL SUL DE MINAS

Recebemos no início do mês de maio a 
equipe de TV Holandesa do programa Rail Away, 
do canal NPO2. Eles realizaram filmagens no 
Trem da Serra da Mantiqueira, com imagens 
internas e passagens ao longo do percurso; 
realizaram também uma visita nas oficinas de 
Cruzeiro e conheceram um pouco mais do trabalho 
realizado pela ABPF. O programa deve ir ao ar no 
mês de agosto e é uma ótima forma de divulgação, 
uma vez que é um programa especializado em 
ferrovias e atinge grande público no mundo, 
principalmente na Europa.

Sobre o programa: Rail Away é uma série 
que mostra linhas ferroviárias em todo o mundo. A 
cada episódio, é feita uma viagem ao longo de 
algumas localizações especiais, em que o trem 
serve como um guia. Mostra-se os trens, as 
paisagens e a cultura local. Acesse:

Nas oficinas, prosseguem os trabalhos na 
locomotiva 327, ex. Leopoldina, a qual esperamos 
estar concluída até o final desse ano.

Trem de Guararema torna-se cenário de 
novela

Na sexta-feira, dia 1º de julho, o Trem de 
Guararema tornou-se cenário para gravação de 
uma novela de época; é a primeira vez que o trem é 
utilizado para filmagens desse tipo desde 

www.railaway.tv

www.facebook.com/railawaytv

 sua inauguração em outubro de 2015. Além 
do elenco, a estação recebeu diversos 
figurantes, todos vestidos de época, caixotes, 
malas, baús antigos e sacarias reproduzindo 
um ambiente do início do século XX.
Trem das Águas

O Trem das Águas permanece em 
funcionamento normal. Nas oficinas, 
prosseguem os trabalhos de reforma do antigo 
carro bagageiro de madeira. Na via, os trabalhos 
de manutenção preventiva prosseguem 
normalmente.
Trem da Serra da Mantiqueira

O Trem da Serra da Mantiqueira 
permanece em funcionamento normal. Na via, 
os trabalhos de manutenção preventiva 
prosseguem normalmente. Continua a reforma 
do depósito de locomotivas de Passa Quatro e 
do alojamento, onde foi construído um novo 
banheiro, mais moderno e adequado as normas 
de higiene atuais.
Oficinas de Cruzeiro

Continuam os trabalhos de reforma da 
locomotiva 327 e a re-bitolagem de dormentes 
de concreto, que estão sendo aplicados em Passa 
Quatro. Neste mês iniciamos também uma 
manutenção mais intensa das linhas do pátio, 
além da remodelagem de alguns desvios para 
facilitar tanto as manobras, quanto os testes de 
locomotivas da oficina.

TV holandesa grava série do Trem da Serra da Mantiqueira
e TV brasileira grava novela de época no Trem de Guararema

Caixotes, malas, baús, carrinhos e sacarias na plataforma completam o ambiente do início do 
século XX. 

http://www.railaway.tv/
http://www.facebook.com/railawaytv
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O elenco e figurantes interagindo com os objetos criaram o ambiente de época. 

Foi uma grande mobilização para que tudo saísse conforme o planejado 
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Figura 1: AMV reposicionado no pátio de Cruzeiro 

Figura 1: uma das linhas do pátio que passou por manutenção, ao lado dormentes que foram trocados 
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Figura 1: Aspecto do novo desvio no pátio de Cruzeiro 

Neste mês de junho a regional continuou os 
trabalhos de recuperação e pintura de um auto de 
linha Fairmont e do cine-vagão, que começou a 
receber pintura, na parte externa e está com a 
forração praticamente finalizada. 

Também aproveitamos para fazer uma 
cerca    de     dormentes    em     nossa    área      de 

 estacionamento, para destacar e valorizar o 
espaço, onde também pretendemos desenvolver 
projeto de ajardinamento, área de convivência e 
pequena horta orgânica. Também em junho 
visitamos a regional SC, em Rio Negrinho, para 
ajudar nos trabalhos de restauro de nossa 
Locomotiva n.° 11.

REGIONAL PARANÁ

Várias atividades foram realizadas no mês

Vista interna do Cine Vagão
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Cine Vagão

Eduardo e Rodrigo no Cine Vagão
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Chassis Fairmont

Bruno e Gabas trabalhando na cerca
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Gabas e Evandro na cerca

Rodrigo dando duro na cerca
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O NuRVI destaca para este mês de junho a 
conclusão das  instalações internas do  vagão 
bilheteria – FB03 - depositado em linha morta no 
pátio da plataforma de embarque do “Trem da 
EFSC “ . Este vagão, a  partir de 1º de julho, 
abrigará   a venda antecipada das passagens, a ser  
agora  realizada neste local por atendente  
contratada pelo NuRVI e  não mais pela estação de 
Rio Negrinho, sede  da  Regional. Para viabilizar o 
atendimento,  o NuRVI adquiriu e instalou 
telefone  e acesso a  internet. A mobília utilizada,  é 
oriunda da cessão do   IPHAN, que terá neste caso 
também, a função de  exposição histórico cultural 
ao público, com os cuidados que bem merece. 
Destacamos também o recebimento neste mês,  em 
doação,  de um precioso e bem cuidado armário 
por parte da Prefeitura Municipal de José Boiteux, 
o qual também faz parte  do acervo da bilheteria. 
Portanto reforçamos que, além do atendimento em 
dias de  passeio, haverá também o atendimento 
presencial  ao público em dias da semana e  
também pelos telefones (47) 3353-6090 e (47) 
8894–5517. Os associados do NuRVI agradecem 
sobremaneira a ABPF-SC  que desde 2013 nos 
cedeu as instalações e uma atendente na sua sede 
para fazer as vendas  até  que pudéssemos criar 
nosso próprio espaço. Ainda relativo a plataforma 
de  embarque, também iniciaremos no dia 04 de 
julho a construção das   instalações sanitárias 
neste local, dando assim maior conforto ao   
visitante. Tanto esta obra, como a viabilização das 
vendas neste local, entre outros investimentos,  só 
é possível  realizar graças a obtenção deste  terreno 
em parceria com a Prefeitura Municipal de Apiúna 
no transcorrer do ano de 2015. 

O NuRVI também continua investindo, 
dentro das suas condições financeiras, na 
aquisição de novos dormentes de madeira para 
reposição na via permanente. Neste mês de junho 
foram recebidas mais 50  unidades do nosso 
fornecedor  da  cidade de  Ibirama. Estas unidades 
estão sendo fornecidas em eucalipto de excelente  
qualidade, fato pelo qual apostamos na sua maior  
durabilidade. Nossos  agradecimentos aos 
associados  Adalberto    e      Paulo “gaúcho “ que 
estão se dedicando a tarefa do transporte dos 
mesmos.

As reformas do carro administrativo 
sofreram uma pequena parada neste mês de 
junho, porém, serão retomadas sempre que 
houver alguma doação  ou algum patrocínio ou 
dentro das limitações financeiras que nos são 
impostas, sempre objetivando como prioritários 
os investimentos em atendimento ao público e à  
trafegabilidade da  via férrea bem como da 
composição.

O coordenador Otávio Georg 
Junior agradece novamente  a   todos os 
associados, voluntários e  patrocinadores  pelas 
conquistas e trabalhos desse  neste mês de 
junho.
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.
Em Apiúna, a localidade de Subida abriga o 
trecho revitalizado de 2,8 kms da EFSC. Desta  
quilometragem, 1,7 km são de domínio público, 
incluindo-se o túnel de 68 m, a ponte dos arcos  
em estilo românico e a passagem superior no 
mesmo estilo, bem como um belíssimo trecho 
em meio a mata  Atlântica secundária. O 
restante do trajeto – 1,1 km – se desenvolve por 
dentro do pátio da Usina Hidrelétrica Salto 
Pilão, local onde também se localiza o abrigo da 
composição histórico cultural, além de uma  
antiga  caixa d'água metálica pertencente à 
extinta ferrovia. Este trajeto, bem como a 
composição,  só poderão ser visitados  com 
acompanhamento de associados, devidamente e 
antecipadamente  autorizados  pela gerência da 
Usina. O acesso à localidade de Subida se dá 
pela rodovia  Br 470, Km 112 + 500 m para 
quem procede de Blumenau e  Km 113 - 500m 
para quem procede de Rio do Sul.
Outras atrações ferroviárias do Vale do Itajaí 
- 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.

NÚCLEO REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ

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

- Locomotiva Macuca – jardim da Prefeitura 
Municipal de Blumenau, com vista à ponte 
ferroviária metálica.
- Estação Ferroviária  de Rio do Sul – Avenida 
Oscar Barcelos S/Nº – centro – Museu Histórico 
do Alto Vale do Itajaí.
Maiores informações com Luiz Carlos Henkels 
– NuRVI /ABPF ( 47) 3333-1762

Área da bilheteria do vagão Espaço da loja de conveniência do vagão
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Pilha de dormentes novos recebidos pelo NuRVI

Adalberto e a carga de dormentes

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:  ou  . 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, e-mail: 

helio.gazetta@lnls.br godoy.geraldo@gmail.com

secretario@abpf.com.br
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http://secretario@abpf.com.br
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