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 Neste boletim de janeiro de 2015 

publicamos as atividades das Regionais da 

ABPF. Aproveitamos para reiterar nossos 

votos de um próspero 2015 a todos os 

nossos associados e colaboradores. Por fim, 

lembramos que toda colaboração (artigos, 

fotos, etc...) ao ABPF Boletim é bem vinda 

e deve ser encaminhada para o e-mail: 

paz.lourenco@gmail.com. Visite também o 

nosso site: www.abpf.com.br 
 

 

Destaques deste mês 

 Noticiário das Regionais 

 

 

 

 

 

 

 

Regional Campinas: Recebe lote de conjuntos de fixação de trilhos 

 

 Os trabalhos no mês de janeiro tomaram impulso após o dia 10, quando o DNIT cedeu-

nos uma boa quantidade de conjuntos de fixação novos, tipo RN para dormentes de concreto. 

Este material estava localizado no almoxarifado do DNIT em Sorocaba–SP, e foi dividido 

entre as Regionais de Campinas e Sul de Minas. Para Campinas vieram nove caminhões 

carregados, sendo três ao dia durante os três dias dedicados a esta missão. No total a ABPF-

Campinas recebeu 75 toneladas de material, incluindo-se mais de 70 mil parafusos, que são o 

suficiente para completar a troca de dormentes em toda a extensão da linha. Os conjuntos de 

fixação já estão sendo montados e enviados ao pessoal da via permanente. Mais uma vez, 

registramos nossos agradecimentos ao grande parceiro na preservação: DNIT, tanto à regional 

de São Paulo, quanto à diretoria de patrimônio ferroviário da sede em Brasília. É uma 

satisfação e um sonho realizado em receber este material novo para as nossas vias. 

 Nas oficinas dde Carlos Gomes prosseguem os trabalhos de limpeza geral da recém 

chegada locomotiva Alco RSD-8 prefixo 3505, bem como inspeção e levantamento do que 

será necessário para sua restauração. Já estamos articulando com prestadores de serviço o que 

será feito fora e o que poderá ser feito aqui em nossas oficinas. Paralelamente, pequenos 

serviços de recuperação de peças e acabamentos estão em andamento. A pequena Brookville 

número 17 está na fase final de montagem e testes, uma vez que o motor e a adaptação de freio 

a ar são novos e isto implica em diversos ajustes para obter-se um melhor desempenho. 

 A litorina, como divulgado anteriormente, já tem seu primeiro conjunto de tração pronto 

e agora estamos testando a segunda transmissão, acoplada ao primeiro conjunto e em breve o   

http://www.abpf.com.br/
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Recém chegada locomotiva Alco RSD-8 sendo inspecionada nas Oficinas de Carlos Gomes. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Vista dos trabalhos de restauração da locomotiva 50. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Restauração da caixa de fumaça da locomotiva 9. 

Abaixo: Recuperação do telhado da estação Tanquinho. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 

 



ABPF Boletim 

Ano XII n° 143 – Janeiro de 2015 

 

- 5 - 

motor número dois será aberto para reforma geral e retífica. Todo este trabalho foi possível 

graças à ajuda do Sr. Gerson Nogueira Ramos e do mecânico especialista em Detroit, Sr. Enéas 

Casseta, aos quais somos muito gratos. 

 Na parte de locomotivas a vapor, prosseguimos com os serviços na locomotiva número 

9, finalizando os serviços de instalação da peneira e acessórios na caixa de fumaça. Seu tênder 

aguarda a saída da Brookville para adentrar as oficinas e assim concluirmos os trabalhos de 

caldeiraria e proteção da chaparia do lado interno. 
 

 
Substituição de dormentes e manutenção de via no km 24. 

Foto: Hélio Gazetta Filho. 
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Substituição de dormentes e contenção de lastro no pontilhão do km 24. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 

 
 

 

 A equipe de via permanente voltou a pleno vapor no início do mês trabalhando no 

assentamento de dormentes no km 24, onde os mesmos já estavam distribuídos ao longo da 

linha. Neste trecho boa parte dos dormentes já foi substituído, bem como realizou-se a 

contenção da brita na cabeceira do pontilhão, usando placas de cimento. Estas placas não são 

inflamáveis e substituem dormentes de madeira que frequentemente eram furtados. 
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Acima: Caminhão da ABPF-Campinas carregado com material de via permanente em Sorocaba-SP. 

Abaixo: Trem de serviço recolhendo dormentes velhos ao longo da linha. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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 Os trabalhos na estação Tanquinho foram retomados em janeiro para concluir a 

instalação das calhas que já haviam sido contratadas, e o término da reforma do madeiramento 

que foi construído em nossas próprias oficinas. Passando esta etapa, aguardamos a autorização 

dos órgãos de proteção para a pintura da estação. A Regional está contando com a ajuda do 

Garupa (Crowdfunding para o turismo sustentável) para angariar fundos para finalizar a 

restauração da estação Tanquinho. Contribuições para este projeto podem ser feitas via 

http://www.garupa.juntos.com.vc/projetos/mariafumaca/. Solicitamos aos associados que 

divulguem este projeto e o link para doações. 

 Finalizando, agradecemos a dedicada participação dos associados Antônio Edson 

Laurindo dos Santos, que cuida dos sistemas de freios, Jean Claud Ducombs, Vanderlei Zago 

nas fotografias e serviços na marcenaria, Cristiano Belarmino nos serviços de instalação 

elétrica nos carros e fabricação de regulador de voltagens e seu pai Sr. Isaldo Belarmino, que 

nos ajuda em usinagem de peças, Sr. João Sigrist, que nos ajuda na manutenção das 

locomotivas diesel, na geração de luz dos carros de passageiros e na liderança nos serviços de 

recuperação de vários equipamentos. A empresa MOMBRÁS, de Piracicaba-SP, que sempre 

colaborou na doação de lã de rocha e refratários, Maurício Alves (Bim Bim), nos serviços das 

oficinas de carros e na locomotiva diesel, Norberto e Rodrigo Tomassoni também nos serviços 

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 Mac Faddden, que sempre 

nos ajudou em doação de acessórios e serviços para locomotivas,Mauricio Polly na assessoria 

dos serviços de informática, e o agradecimento especial para o Jorge Ciawlowisk (Argentino) 

que cuida da parte elétrica e iluminação do pátio de Carlos Gomes e Anhumas, Daiane 

Kowaleski e Rodrigo Cunha, que tem nos ajudado nas oficinas. Agradecimento especial 

também para o amigo de Piracicaba, Sr. André Louwart, engenheiro agrônomo que em muito 

tem colaborado conosco na capina química da via permanente, o Sr. Evandro Zonzine na 

recuperação do auto de linha, 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, 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, e também à empresa DBC Oxigênio, através de seu 

proprietário Sr. Darley Brisola Cassimiro. Por fim agradecemos a todos os outros que 

participam e ajudam na operação da ferrovia. Mais informações pelo e-mail 

abpfcps@terra.com.br. (por Hélio Gazetta Filho – ABPF). 

 

 

Núcleo de Rio Claro: Recebe doação de ventiladores 

 

 A ABPF Núcleo Rio Claro deseja a todos um Feliz 2015. Nos últimos meses temos 

trabalhado intensamente na parte burocrática, visando a liberação e transporte de material 

rodante, sendo que esperamos trazer mais informações em breve.  

http://www.garupa.juntos.com.vc/projetos/mariafumaca/
mailto:abpfcps@terra.com.br
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 No mês de dezembro de 2014 realizamos um pequeno mutirão em nossa sede, visando 

melhorar o aspecto de nosso jardim. No entanto, o dia chuvoso fez com que muitas pessoas 

não pudessem comparecer, ainda assim o Diretor Administrativo, Eder Schnetzler, o Diretor de 

Promoções, Jônatas de Camargo, e o associado José Carlos de Camargo realizaram a limpeza 

do local e a manutenção em mais duas janelas de nossa sede. 

 Em janeiro, iniciamos os preparativos para a 4ª Exposição Memória do Ferroviário de 

Rio Claro, com a escolha de data e local provisórios para a realização do evento, além da pré-

montagem do cartaz. Também prosseguimos com o inventário do material que temos em nossa 

sede, alcançando o 500º item registrado. Para fevereiro prevemos a implantação definitiva do 

cronograma para restauração das portas e janelas da sede, que estava sendo deliberado entre os 

sócios até o momento. 

 Gostaríamos de registrar nossos agradecimentos ao Guilherme Lopes Soledade, que 

gentilmente nos doou dois ventiladores, para amenizar o forte calor que há em nossas 

instalações, e que há muito faziam falta. Agradecemos também aos associados Eder, José 

Carlos e Jônatas pelo serviço realizado no mutirão, bem como nos contatos e trabalhos de 

restauração. Também agradecemos ao associado Thales Veiga pela ajuda na divulgação de 

nossos trabalhos, ao associado Milton Alves pela grande ajuda que nos deu nos últimos dois 

meses, e um agradecimento especial aos amigos da ABPF Paraná pelo auxílio dado. (por 

Jônatas de Camargo – ABPF-RC). 

 

 

Regional Sul de Minas: Chegada do carro restaurante RMV 
 

 A ABPF-Sul de Minas continua com os trabalhos de reforma da locomotiva 327 

concentrados no longeirão. Foi trocada a chaparia da caixa de fumaça, que é fixa no centro do 

longeirão e no momento estão sendo feitas novas buchas para todo o sistema de suspensão. Foi 

identificado também que o tubo condutor de vapor precisará ser substituído. As braçagens, que 

receberam novas buchas, estão prontas para serem instaladas. 

 Em janeiro estivemos em Sorocaba-SP, de onde retiramos material de fixação para via 

permanente em conjunto com a Regional Campinas. Somente para a Sul de Minas, 

transportamos aproximadamente 50 toneladas de material, que serão utilizados na via de Passa 

Quatro-MG. Foram precisos três dias em Sorocaba para carregarmos todo o material, além de 

mais dois dias em Cruzeiro para descarregar tudo e acomodar nos depósitos da ABPF. Este 

material foi cedido pelo DNIT, ao qual agradecemos mais esta colaboração com a preservação 

ferroviária. Aproveitamos também para agradecer a equipe da Regional de Campinas no 

grande suporte dado na operação de carregamento deste material. 

 Ainda em janeiro ocorreu a inspeção anual por parte da ANTT, na qual os técnicos 

avaliaram o material rodante e a via permanente do Trem da Serra da Mantiqueira e do Trem 

das Águas. Foi uma inspeção tranquila e aproveitamos para discutir com os técnicos alguns 

problemas quanto a faixa de domínio da ferrovia e medidas cabíveis para correção. 
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Chegada do carro restaurante da RMV em São Lourenço-MG. 
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Desembarque do carro restaurante da RMV em São Lourenço-MG. 

 

 
Caminhão carregado com parafusos e "chapinhas" para  

fixação de trilhos nos dormentes. 
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 Por fim, recebemos da Regional Campinas o carro restaurante RMV - CR41. Este é o 

único carro original da região em condições operacionais da regional. Agradecemos a Regional 

Campinas e em especial ao Hélio Gazetta pelo envio do carro. (por Bruno Sanches –ABPF). 

 

Regional Santa Catarina: Viagem ao Rio Grande do Sul 

 

 Foi muito especial para nossa regional os últimos dias de 2014. Numa inédita surpresa 

recebemos da ALL (América Latina Logística) um pedido de realização de passeio na cidade 

de Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. Já havíamos realizado este passeio há três 

anos atrás, mas desta vez foi inesperado. Um pedido para os últimos dias do ano, em véspera 

de Natal! Afortunadamente, esta viagem também era de interesse da Regional, pois no ano de 

2014 havíamos recebido do DNIT a cessão de alguns carros que estavam no Rio Grande do 

Sul, pedido este feito há muito tempo. Esta então seria a maneira mais rápida de resgatar este 

material rodante espalhado por diversas cidades do Rio Grande do Sul. Para os associados que 

participaram da viagem, ela foi um grande presente de Natal, talvez único. Para os 

organizadores da viagem tratou-se de um desafio, pois preparar uma viagem desse porte em tão 

pouco tempo não seria fácil, além de das tarefas de organizar os passeios de dezembro e a 

visita da ANTT às operações de Piratuba-SC.  

 

 
Partindo de Rio Negrinho-SC às 18 horas do dia 14/12 com as duas locomotivas da ALL.  
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Passagem da composição sobre ponte de três arcos no Rio Saltinho em Vacaria-RS. 

 

 
A visão que se tem da ponte sobre o Rio Santa Maria vista por nós da composição. 
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A enorme ponte sobre o Rio Santa Maria no município de Cacequi-RS com 1.578 metros de extensão. 

 

 

 Tivemos que viajar às pressas, percorrer todas as estações no Rio Grande do Sul e 

conferir se realmente este material ainda estava lá. Realizar um levantamento de peças que 

faltavam no material rodante e reunir estas peças nas Oficinas em Rio Negrinho-SC. 

Realizamos uma revisão nos carros que participaram da viagem, três carros de passageiro, um 

bagageiro e dois carros administrativos, além de compra de mantimentos, combustível, etc. 
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 Foram cinco dias no percurso da ida, partindo do planalto Catarinense, subindo a Serra 

do Espigão, então chegando à região Serrana, dali em diante inicia-se a bela descida da Serra 

Gaúcha, passando pelo Vale dos Sinos, e Vale do Taquari. Por último, levamos dois dias 

percorrendo o imenso Pampa Gaúcho. Foram belos dias de sol que destacaram ainda mais as 

obras de arte ferroviárias que passamos, no trecho total são 85 túneis, com destaque o de 

número 72 no município de Roca Sales-RS com 2.805 metros e o túnel em “Y” no município 

de Bento Gonçalves-RS com uma entrada e duas saídas. Nesse trecho que foi construído pelo 

Batalhão Ferroviário (Ferrovia Tronco Sul) há muitos viadutos e pontes de concreto.  

 Paramos para fotos no Viaduto do Rio Saltinho, são três enormes vãos que totalizam 

330 metros de extensão. Já na linha tronco no Rio Grande do Sul entre Porto Alegre e 

Uruguaiana se destacam as pontes metálicas como a Ponte do Rio do Sinos, Rio Caí, Rio 

Taquari, Rio Pardo, Rio Jacuí e Rio Jacuizinho, pontes em média com 300 metros de extensão, 

mas o destaque neste trecho é a Ponte do Rio Santa Maria com 1.578 de extensão, uma das 

maiores pontes em extensão do mundo.  

 Apesar de belíssimas paisagens este tipo de viagem é muito exaustiva. Sempre 

acordávamos muito cedo e dormíamos tarde, muitas vezes após a meia-noite, mas todo esforço 

valeu a pena! No dia 18/12 chegamos em Santana do Livramento conforme o combinado com 

a ALL. No dia 19/12 realizamos dois passeios de Livramento até Estação de Palomas, interior 

do município onde se encontra a Vinícola Almadén. Estes dois passeios foram testes, com 

presença de autoridades, protocolo com discurso, pois é grande esforço da prefeitura e da ALL 

para que se implante um trem definitivo no local, esse trecho não tem movimentação de trem 

de carga e foi recentemente revitalizado pela ALL, com grande interesse também da Vinícola 

Almadén, que está localizada a 800m da Estação de Palomas.  

 No dia 20/12 realizamos alguns reparos na composição, limpeza dos carros e a 

preparação para o retorno. Já a tarde ficou livre para que pudéssemos conhecer a cidade 

uruguaia de Rivera, porém um grande temporal estragou o passeio, ventos de até 130 

quilômetros por hora destelharam a cidade, inclusive a estação, muitos postes caíram com a 

queda de árvores, temporal este que não se via ali há muito tempo.  Ficou a preocupação para 

nosso retorno, pois o trecho de 155 km até a linha tronco não é ativo, e não tem movimentação 

de outros trens. Porém naquela manhã do dia 21/12 partimos em retorno, realmente foram 

inúmeras árvores que encontramos caídas, até a Estação de Pampeiro caiu parte da plataforma, 

mas com muita calma chegamos em Cacequi—grande pátio de manobra de onde parte o Ramal 

do Porto de Rio Grande—isso já eram 20h30.  

 No dia seguinte, seguimos para resgatar os primeiros veículos, dois carros de passageiro 

e dois FNB, estes estavam no pátio de São Lucas em uma linha morta. Com ajuda da via 

permanente retiramos os veículos para linha principal, então realizamos uma rápida revisão, 

lubrificação de mancal, montagem das sapatas de freio entre outros reparos. Dali seguimos até 

Santa Maria-RS onde estavam mais sete carros: dois dormitórios, um administrativo, um carro 

de serviço, um carro restaurante e dois passageiros. Estes levaram mais tempo para realizarmos 

a revisão, pois estavam espalhados pelo pátio que é muito grande.  

 Durante o dia 23/12 foi trabalhamos muito para acertar freios, ampara balanço e a 

lubrificação da parte rolante, além do aperto de tirante; pois este material já não rodava há 

muito tempo.  
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Vista do interior da ponte sobre o Rio Santa Maria. 

 

 
Belas paisagens no Pampa Gaúcho a caminho de Santana do Livramento-RS. 
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Composição passando por belas paisagens no Pampa Gaúcho. 

 

 
Lanches preparados durante a viagem. 
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Uma dentre as dezenas de pontes metálicas nas ferrovias do Rio Grande do Sul. 

 

 
Composição aguardando a partida na Estação de Santana do Livramento. 
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Protocolo com autoridades no início do primeiro passeio. 

 

 
Aspecto da paisagem do futuro passeio, muitas videiras próximo à vinícola. 
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Composição já próxima à Estação de Palomas, ao fundo a Vinícola Almadén. 

 

 
Na Estação de Santana do Livramento parte da equipe que realizou a viagem. Da esquerda para a 

direita: Everaldo, Charles, Ralf, Maq. da ALL Perosa, Maikon, Marlon, Otavio e Peterson. 
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Telhado da Estação de Livramento danificado por temporal. 

 

 
Algumas das dezenas de árvores caídas sobre via férrea que tivemos que remover. 
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Na viagem de retorno encontramos a cobertura da plataforma da Estação de Pampeiro (km 111,400) 

parcialmente caída após temporal que atingiu sul do Rio Grande do Sul. 

 

 
Paisagem do Pampa Gaúcho. 
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Passagem pelo entroncamento de Cacequi onde também pernoitamos. 

 

 
Chegada à linha tronco Porto Alegre - Uruguaiana na viagem de retorno.  

Avista-se a grande ponde sobre o Rio  Santa Maria. 
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Retirada dos primeiros três carros no desvio morto na antiga Estação de São Lucas. 

 

 
Revisão dos carros resgatados que estavam em Santa Maria-RS.  
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Ceia montada para a noite de Natal. 

 

 
Participantes da viagem na noite de Natal. 
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Saída de Santa Maria ainda na tarde do dia de Natal (25/12) transladando os 11 carros resgatados. 

 

 
Composição da ABPF já com 11 carros resgatados a caminho de Canoas-RS. 
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Viagem de retorno com a composição completa com 24 veículos passando pela região 

da Coxilha Rica em Vacaria-RS. 

 

 
Passagem na Ponte do Rio Pratinha na Serra Gaúcha. 



ABPF Boletim 

Ano XII n° 143 – Janeiro de 2015 

 

- 28 - 

 
Belas paisagens da Coxilha Rica em Vacaria-RS. 

 

 
Composição passando pela região da Coxilha Rica em Vacaria-RS. 
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Nossa composição agora com 33 veículos, pois tivemos de socorrer o  

Trem da Capina Química a 30 km de Lages-SC.  

 

 

 No dia 24/12, véspera de Natal, continuamos mais alguns detalhes dessa revisão pela 

manhã. E a tarde ficou livre para conhecermos a cidade que é histórica, sendo o coração da 

antiga Viação Férrea Rio do Rio Grande, muitos prédios antigos assim como uma Vila 

Ferroviária, muito bem preservada. A noite foi preparada uma ceia de Natal no próprio trem, 

uma pequena confraternização e troca de presentes, e após muitos dias pudemos dormir mais 

cedo e com tranquilidade, sem barulho de trens.  

 No dia 25/12 nossa saída foi um pouco enrolada, pois a ALL faz um recesso de 24 

horas, sendo assim nossa saída de Santa Maria só ocorreu as 16h30, deste ponto tivemos que 

fazer uma marcha mais lenta, sendo que nos primeiros 50 km, a velocidade não passou de 20 

km/h, porém o material rodante se comportou muito bem, e fomos pernoitar na Estação de 

Restinga Seca. Já dia 26/12 seguimos até Canoas-RS onde resgatamos mais cinco carros: dois 

carros dormitórios, um carro restaurante e dois carros de passageiro, sendo que nossa chegada 

em Canoas se deu às 02h30 da madrugada. Nosso pessoal atravessou a madrugada revisando 

mais estes carros e às 7h30 já estávamos partindo rumo às nossas casas.  

 Muito contribuíram com essa operação os manobradores, que foram muito gentis em 

nos dar prioridade. Neste dia saímos da linha tronco Porto Alegre – Uruguaiana e entramos no 
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Tronco Sul, na Estação de Santa Tereza resgatamos o último carro, um bagageiro, e seguimos 

para pernoite na Estação de Feitor Faé, já na região da Serra Gaúcha. No dia seguinte subimos 

a serra, entrando em Santa Catarina, mas há 30 km de Lages uma surpresa, um trem de serviço 

da ALL quebrou na nossa frente sobrando apenas nosso trem para socorrê-lo. Então nossa 

composição teve que empurrar o trem avariado até Lages em velocidade restrita, nesse poucos 

quilômetros nossa composição era de 33 veículos, este ocorrido também acabou atrasando 

nosso percurso do dia, e fomos até a Estação de Correa Pinto. No último dia da viagem saímos 

da região serrana catarinense, descemos a Serra do Espigão, encerrando no trecho do tronco sul 

em Mafra onde giramos alguns carros no triângulo e partimos para Rio Negrinho, agora no 

Ramal de São Francisco, após longas cinco horas e meia de percurso chegamos em Rio 

Negrinho às 23h30. Cumprida a missão, sem problemas maiores, foram 2.810 km em quinze 

dias, talvez únicos para nossa regional, viagem igual a esta é muito raro.  

 Queremos deixar um imenso agradecimento aos participantes, Cezar Peroza, Ralf Ilg, 

Marlon Ilg, James Ilg, Iuri de Lima Vilela da Silva, Maikon Strait, Everaldo Pilz, Peterson 

Nepomuceno, Otávio Jeorg Júnior, Charles Thurow e Bruno Edson Klipstein que abdicaram do 

Natal em família para esta importante missão, e também um agradecimento ainda maior às 

famílias dos participantes que compreenderam esta ausência durante este período. 

 Nos mês de janeiro retomamos as atividades já nos primeiros dias, para revisão da 

Locomotiva nº 760 que realizou seu passeio mensal dia 10, após o passeio começamos a 

limpeza dos carros recolhidos no Rio Grande do Sul e também foi iniciado a construção de um 

banheiro externo, assim como alguns trabalhos de drenagem no pátio.    

 Agradecemos aos associados que estão nos ajudando nesta época de férias, a todos que 

colaboraram com a viagem de Dezembro, a América Latina Logística, em especial ao 

maquinista Cezar Peroza da ALL, aos maquinistas piloto da ALL que nos acompanharam nos 

trechos da ferrovia gaúcha, aos manobradores da ALL em Santa Maria e Canoas que muito 

colaboraram para o êxito da viagem, e ao DNIT, que liberou a retirada de alguns carros nos 

últimos dias antes da viagem, em especial aos Srs. José Luiz de Oliveira e Mario Dirane. Mais 

informações sobre o Trem da Serra do Mar com Gislaine pelos fones (47) 3644-7000 e (47) 

9986-0600 ou pelo site www.abpfsc.com.br.  

 Em Piratuba os passeios continuam, sempre confirmados aos sábados e com 

agendamentos em outros dias. Os trabalhos se concentraram no mês de dezembro e janeiro no 

atendimento dos turistas e realização dos passeios, pois é alta temporada na cidade e as saídas 

de passeios são maiores. Em dezembro tivemos a inspeção da ANTT (Agência Nacional de 

Transportes Terrestres) que vistoriaram nosso equipamento, instalação, documentação e nos 

acompanharam no passeio, além de não encontrarem nenhuma irregularidade nos elogiaram 

com a implantação do 0800 (serviço de atendimento ao consumidor). Ainda em novembro 

realizamos os primeiros passeios com locomotiva nº 311 recém transladada para o Trem das 

Termas. Na via permanente continuam a aplicação de dormentes, bem como o reforço de 

fixação e limpeza da via com a poda de vegetação.    

 Agradecimento especial ao Eng. Ricardo Assunção que sempre nos ajuda nas melhorias 

na via permanente e também nos auxilia enviando dormentes, ao nosso maquinista Peterson 

Nepomuceno e ao Jefferson e Nilson Dhein que estão à frente da via permanente.   
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Locomotiva Ten Wheeler em seu primeiro passeio entre Piratuba-SC e Marcelino Ramos-RS. 

 

 

 Maiores informações sobre o Trem das Termas com Roberta, Marines e Maridiane pelos 

fones (49) 3553-1121 e (49) 9121-7700.    

 

Núcleo Regional do Vale do Itajaí: Vagão FB01 recebe pintura 

 

 Destacamos para este mês de janeiro, a valiosa ajuda recebida por parte da Prefeitura 

Municipal de Apiúna-SC, que destinou uma retroescavadeira no sábado dia 24 de janeiro para 

a desobstrução de galerias pluviais marginais à EFSC bem como ao nivelamento do leito do 

futuro desvio morto anexo à garagem da composição. Este nivelamento estava sendo 

aguardado há muito tempo e propiciará a retomada da colocação da superestrutura. O AMV 

para este desvio foi cedido pela ABPF-SC e está sendo restaurado na oficina de Rio Negrinho. 

A cessão da retroescavadeira foi facilitada graças à obtenção da declaração de utilidade 

pública,conferida ao NuRVI por parte da Câmara Municipal de Apiúna. Agradecemos ao Sr. 

Prefeito bem como ao secretário de obras, Sr. Valmor pelo pronto atendimento.  

 Neste mês de janeiro o NuRVI também investiu no seu acervo estático depositado na 

estação de Matador, município de Rio do Sul-SC, objetivando dar ao mesmo um melhor visual. 

Neste primeiro momento foi contemplado o vagão de carga FB01, que se encontra mais perto 

da plataforma, com uma pintura externa parcial, a qual deverá ser concluída em breve. A 

coordenação espera realizar a limpeza e melhoria do aspecto de todo o acervo nos meses 

vindouros dentro das possibilidades orçamentárias e das limitações de disponibilidade da 

equipe. 
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Vagão de carga FB01 recebendo nova pintura. No detalhe o coordenador do NuRVI Otávio Georg Jr. 

Foto: Luiz Carlos Henkels em 13/01/2015. 

 

 
Vagão de carga FB01 com pintura parcial concluída. O referido faz parte do acervo, 

momentaneamente estático, depositado na estação de Matador em Rio do Sul. 

Foto: Luiz Carlos Henkels em 13/01/2015. 
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Retroescavadeira da Prefeitura Municipal de Apiúna desobstruindo canaletas pluviais ao longo da 

linha revitalizada da EFSC. Foto: Johnny Sandro Henschel em 24/01/2015. 

 

  A coordenação do NuRVI agradece novamente o empenho de seus associados e 

voluntários neste mês de janeiro, e em especial a todos que se empenharam no mutirão 

realizado na sede da ABPF-SC em Rio Negrinho, no sábado dia 17 de janeiro, quando foi feito 

a limpeza, adaptação de alguns vagões e organização do acervo recentemente obtido. 

 Em Rio do Sul, na estação de Matador, encontra-se depositado o material rodante do 

NuRVI, em restauração e por restaurar, bem como o museu estático e fotográfico relativo aos 

fatos históricos que marcaram a EFSC no Alto Vale do Itajaí . A estação situa-se 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 km 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 a gare e 

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 + 500m para quem 

procede de Blumenau e km 113 - 500m para quem procede de Rio do Sul. 
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Outras Atrações Ferroviárias do Vale do Itajaí-SC: 

 

- Museu Municipal Ferroviário Silvestre Ernesto da Silva – antiga estação ferroviária - centro 

de Indaial. Momentaneamente fechado para reforma. 

- Museu Ferroviário e Exposição Fotográfica - Sala Hermann Baumann – Fundação Cultural 

de Ibirama – antigo Hospital Hansahoehe – contatos pelo telefone (47) 3357-4442. 

- Ponte Ferroviária sobre o Rio Itajaí – BR-470 - 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 

 

Maiores informações com Luiz Carlos Henkels – NuRVI /ABPF (47) 3333-1762. (por 

Luiz Carlos Henkels – ABPF-NuRVI) 

 

 

Regional Paraná:  
 

 Em janeiro, elegemos nossas prioridades para este ano. Tivemos produtiva reunião com 

o Sr. Adonai Filho, da Serra Verde Express, onde tratamos de diversos assuntos de interesse de 

ambas as partes. Foi feito o conserto de sistema de freios da locomotiva manobreira Francesa. 

Instaladas as portas, estribos, ganchos nas paredes internas e finalizada toda a parte elétrica no 

carro P-14 que, em breve, entrará em operação. As chaves de mudança de via foram pintadas, 

para aumentar a visibilidade e segurança nas manobras. Recebemos ainda a visita do Sr. 

Eduardo Lorenzini, amante das ferrovias e artista plástico de mão cheia! 

 

 

 
Chaves de mudança de via após nova pintura para aumentar  

a visibilidade e segurança nas manobras. 



ABPF Boletim 

Ano XII n° 143 – Janeiro de 2015 

 

- 35 - 

 
Equipe da ABPF-PR trabalhando nos freios da locomotiva manobreira. 
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Equipe da ABPF-PR trabalhando nos freios da locomotiva manobreira. 

 

 
Visita do artista plástico Sr. Eduardo Lorenzini que também é amante das ferrovias. 

 



ABPF Boletim 

Ano XII n° 143 – Janeiro de 2015 

 

- 37 - 

 
Prossegue a restauração do carro P-14. 

 

 
Parte da equipe da ABPF-PR durante pausa nos trabalhos. 
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Regional São Paulo: Horários de funcionamento 

 

 A Regional São Paulo informa que continua operando o Trem Cultural dos Imigrantes 

(Brás/Moóca) com a locomotiva a vapor EFCB número 5 de 1922, aos sábados e domingos 

para o público em geral, entre as 11h e 16h30. Às quintas e sextas-feiras, este Trem opera 

eventualmente para grupos de excursões previamente agendados. 

 O Museu Ferroviário do Funicular em Paranapiacaba no Alto da Serra (distrito de Santo 

André-SP) permanece aberto a visitação aos sábados e domingos para o público em geral, entre 

as 10h e 16h. Durante a semana às quartas, quintas e sextas-feiras, este Museu é aberto à 

visitação para grupos de excursões de escolas e de outros, previamente agendados. Os passeios 

com a Locomotiva SPR - 10 de 1867, que habitualmente ocorrem aos domingos, estiveram 

suspenso no mês de janeiro devido a demandas de manutenção na locomotiva. 

 O Núcleo de Pesquisa e Apoio a Memória Ferroviária da Regional São Paulo, encontra-

se sediado atualmente na antiga Estação Ferroviária de Santos da Sorocabana - Fepasa (Ana 

Costa). A coordenação do mesmo, é feita pelo sócio - voluntário Professor André Galdino, que 

agenda e atende pelo e-mail; memoriadotrem@gmail.com / pesquisa-abpfsp@bol.com.br  

Mais informações em www.abpfsp.com.br; e-mail: mariafumacasp@bol.com.br; Fone: (11) 

2695 1151. (por Anderson Alves Conte-ABPF-SP). 
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