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 O ABPF Boletim de junho de 2013 

publica as notícias das Regionais da ABPF. 

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 – Investindo na segurança do material rodante 
 

Todo mês trabalhamos na melhoria e modernização dos sistemas de freio dos carros 

da VFCJ. Dos dezoito carros operacionais (contando com os que estão de reserva e os 

especiais) restam somente três carros para receberem ajustadores automáticos. Desta frota, 

cinco carros já estão com os moderníssimos conjuntos de válvulas DB-60 ou equivalente, 

proporcionando maior eficiência na frenagem. Os demais carros ainda utilizam o sistema 

antigo com válvulas AB. Os equipamentos de freio instalados foram aos poucos sendo 

comprados em lotes com diversos materiais de freio e truques, da empresa Amsted Maxion 

– Unidade Hortolândia, intermediado pelo associado e diretor da Regional Campinas, 

Antonio Edson Laurindo dos Santos, que é funcionário da mesma. A maior parte deste 

material é praticamente nova. 

Neste mês conseguimos novamente comprar um lote de rolamentos com as 

respectivas caixas, de 5 ½” x 10”, usados mas em bom estado, e quatro rodeiros com a 

mesma manga completos, cujas rodas possuem mais de 90% de vida útil. Estes rodeiros 

serão montados nas estruturas de truques Santa Matilde doados pela VALE – EFVM e 

readaptados nos carros com truques que estão com rodas mais gastas. 

 

http://www.abpf.com.br/
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Carro NOB CA-37 ostentando dístico da RFFSA após restauração nas Oficinas de Carlos Gomes. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Nas oficinas de carros, concluímos a reforma do carro CA-37 da NOB. Ele saiu das 

oficinas ostentando o emblema da RFFSA e mantendo o seu interior na cor verde claro, 

com bancos verdes e piso paviflex, que também foi o padrão da RFFSA para os carros de 

madeira até o fim da empresa. A reforma consistiu na pintura externa e interna, troca dos 

estofamentos, caixa d’ água e modernização dos freios. Iniciamos agora a reparação dos 

assentos de outro carro NOB, CA-28. Em seguida, entrará para reparação geral um terceiro 

carro NOB, o CA-23 que presta bons serviços na VFCJ há quase 30 anos, pois veio no 

primeiro lote de material da NOB em 1984. O CA-28 e o CA-23 receberão uma 

modernização nos sistemas de freios. 

 

 
 

Material adquirido da Amsted-Maxion recentemente. Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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 A locomotiva 401 que estava recolhida para a substituição dos tubos da caldeira e 

alguns estais, já está pronta e voltou novamente ao tráfego. Nela instalamos um detentor 

de fagulha em aço inox 310 e uma nova bomba de óleo em substituição ao aparelho de 

óleo. A locomotiva alemã 505 foi recolhida às oficinas para a troca dos anéis do slide, 

devido à quebra de dois anéis de um lado da locomotiva, o que a deixa sem capacidade de 

tração. As demais locomotivas passaram por diversos pequenos serviços e estão operando 

normalmente. 

 
Locomotiva doada pela Amsted-Maxion já nas oficinas de Carlos Gomes. 

 

 A ABPF recebeu a doação de uma locomotiva diesel de bitola larga da Amsted 

Maxion de Hortolândia-SP. Esta locomotiva estava originalmente na unidade de Cruzeiro-

SP mas veio para Hortolândia em meados de 2008. Como não estava sendo utilizada, a 

Amsted Maxion, por intermédio do associado Antônio Edson Laurindo, acabou por doá-la 

para a ABPF. Esta locomotiva possui motor Perkins de quatro cilindros, pesa 14 toneladas 

e entre o motor e a transmissão, tem um conversor de torque ou reversor hidráulico. Ela já 

se encontra nas oficinas de Carlos Gomes. 

Agradecemos a dedicada participação dos seguintes associados e colaboradores: 

Antonio 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 
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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 dos serviços de recuperação, 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 e  

 
Vista lateral da locomotiva doada pela Amsted-Maxion. 

 

Rodrigo Tomassoni também na locomotiva diesel, Vanderlei Costa, Cristiano Bueno, 

Jurair Alves da Silva, Gerson Nogueira Ramos que participa dos projetos de reativação da 

Litorina 5002, Francisco Carlos Bianchi na fundição de peças, Sr. Albert Blum que é 

assessor da diretoria da VFCJ e nosso elo com a MRS, a empresa Acrílicos Marcon 

através de sua proprietária Sra. Sueli Marcon, a empresa GT Locação de Munck Ltda. que 

sempre colabora no carregamento e transporte de material, ao Sr. André Aranha que é 

Secretário Municipal de Transportes e nosso elo de contato com a Prefeitura Municipal de 

Campinas, Mauricio Poly na assessoria dos serviços de informática, e o agradecimento 

especial para o Jorge Cialowisk que cuida da parte elétrica e iluminação do pátio de Carlos 

Gomes e Anhumas, a Daiane Kowaleski, ao Rodrigo Cunha que tem nos ajudado nas 

oficinas, Sr. André Louwart que é engenheiro agrônomo e muito tem colaborado conosco 

na capina química da via permanente, o Sr. Evandro Zonzine na recuperação do auto de 

linha, e o colaborador Ronald e seu irmão Rodrigo nos serviços diversos de oficina. Por 
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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 – Continuam as tratativas para criação do Museu 

 

Durante os meses de maio e junho a ABPF-Núcleo Rio Claro realizou atividades 

em sua sede e participação no 5º Encontro de Ferreomodelismo de Rio Claro, nos dias 29 e 

30 de junho, além de ter ampliado seus meios de comunicação na internet. 

No dia 19 de maio, o diretor administrativo Eder Schnetzler e o associado Arnaldo 

Stocco concluíram a instalação das fechaduras novas no carro Salão Bar, para aumentar a 

segurança do mesmo, já que as fechaduras originais são muito vulneráveis a 

arrombamento. 

Comunicamos também que a partir de agora temos uma página no Facebook, 

iniciativa de nossos dois novos colaboradores, Thales Veiga, de Santos-SP, e João Marcos, 

de São João Del Rei-MG, e que são a prova viva de que, mesmo quem está longe, pode 

nos ajudar na luta para constituir o futuro museu ferroviário de Rio Claro, o que nos dá 

esperança de que mais pessoas se juntem a nossa causa, e a da ABPF como um todo. 

Durante esses últimos dois meses recebemos diversas doações de associados, 

colaboradores e interessados no museu ferroviário de Rio Claro. Falando em museu, em 

princípios de junho, o Assessor de Relações Públicas da ABPF Nacional, Geraldo Godoy, 

esteve em Rio Claro para, junto com nosso Diretor Administrativo, Eder, para participar 

de uma reunião com representantes da prefeitura municipal, para definir metas em relação 

ao museu e sobre as expectativas de cada um. O resultado da reunião foi produtivo, 

permitindo que a partir de agora o Núcleo siga uma linha de abordagem a respeito do 

assunto, junto com a Nacional e com as demais instituições que apoiam a idéia do Museu 

Ferroviário de Rio Claro.  

Em 23 de junho, o diretor financeiro Roberto dos Reis iniciou uma nova 

manutenção nas janelas do andar inferior de nossa sede, cujos vidros estão se soltando por 

causa do passar dos anos e das intempéries. Já o secretário Jônatas de Camargo organizou 

parte do acervo do núcleo, principalmente do escritório/sala de reuniões. 

Sobre a participação do Núcleo no 5º Encontro de Ferreomodelismo de Rio Claro, a 

mesma foi dividida em duas partes, com um grupo apresentando modelos ferroviários e 

outro cuidando do carro Salão Bar, que pela segunda vez justificou seu nome, com a venda 

de bebidas, refrigerantes, salgadinhos e doces, além da exibição de filmes ferroviários. 

Paralelamente ao 5º Encontro, a ALL realizou uma casa aberta no dia 29 de junho, 

permitindo a visitação monitorada às oficinas ferroviárias, inclusive com direito a 

fotografar as instalações. Os visitantes, em número de 20, puderam contar com uma 

verdadeira aula de história e tecnologia, dada pelos funcionários da concessionária 

ferroviária e por nosso associado José Carlos de Camargo, ex-ferroviário da Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro, que explicou o funcionamento e curiosidades sobre o 

complexo ferroviário que muitos não conheciam. De bônus, os visitantes puderam 

acompanhar a manobra feita com o carro Salão Bar da ABPF Rio Claro para levá-lo até a 

estação ferroviária. 
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Acima: grupo que participou da casa aberta nas oficinas da ALL, vendo-se na direita abaixo os 

associados Adriano Bordezan e José Carlos de Camargo.  

Abaixo: locomotiva GE U20C nº 7814 manobrando o carro Salão Bar.  
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Na estação, nossos associados Antonio Cruz da Silva e Antonio Carlos de Mello 

participaram com exposição de ferreomodelos artesanais da CPEF, FEPASA, RFFSA e de 

outras ferrovias antigas, que se destacaram pelo detalhamento e complexidade de 

construção, atraindo a atenção de todos que passaram por nosso estande nos dois dias de 

encontro. 

A chegada do Carro Salão Bar à estação foi um momento emocionante para todos 

os presentes, que por alguns instantes reviveram a época em que o trem de passageiros 

vindo da capital parava na gare. Infelizmente, por ainda não termos a linha um pronta, 

novamente tivemos que usar da linha 2 da ALL, que prontamente a cedeu para o carro e 

para a locomotiva usada, GE C-30-7 nº 9259, ficarem estacionados durante os dois dias de 

evento. 

Mesmo diante de uma divulgação tardia e de um domingo frio e chuvoso que muito 

atrapalhou não só nosso evento, mas outros que ocorriam simultaneamente, cerca de mil 

pessoas visitaram o 5º Encontro de Ferreomodelismo, sendo registrados visitantes de 

Piracicaba, Santa Gertrudes, Araraquara, São Carlos, Itobi, São Paulo, Curitiba e diversas 

outras cidades, a grande maioria se encantando com as maquetes expostas e com a chance 

de entrar em um carro de passageiros de verdade. 

 
Diretor Eder e Secretário Jônatas conversando durante a manobra para combinar últimos 

detalhes acerca da participação do carro durante o encontro. 

 

Nesse ano, pela segunda vez desde que foi cedido para a ABPF, o Carro Salão Bar 

funcionou integralmente, sendo realizada a venda de bebidas, refrigerantes, água e 

salgadinhos para os visitantes, sendo que o dinheiro arrecadado será utilizado para a 

manutenção do próprio carro. Também os visitantes puderam assistir a diversos filmes 
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ferroviários, mostrando a realidade das estradas de ferro brasileiras entre os anos de 1929 e 

2004. 

 

Acima: carro Salão Bar após a manobra, já engatado na GE C-30-7 nº 9259. Abaixo: trem da 

ABPF/ALL chegando na estação para o evento. 
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Acima: a população espera a vez para entrar no Carro Salão Bar, no início do evento.  

Abaixo: composição escala 1/30 de Gilberto Gomes, uma atração à parte no evento. 
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Gostaríamos de agradecer, primeiramente, a Prefeitura Municipal de Rio Claro e a 

Secretaria de Turismo pelo convite realizado para nossa participação no evento, e ao 

Turismólogo Ronei Grella por ter organizado o evento, mesmo diante de todas as 

adversidades que surgiram no caminho. Também gostaríamos de agradecer a ALL 

Logística na pessoa de seus funcionários das oficinas de Rio Claro, por todo o apoio dado. 

Agradecemos também ao Pantoja Supermercados por ter realizado doação de parte das 

bebidas vendidas no carro Salão Bar, bem como a loja Estação Festas por ter vendido a 

preço de custo todos os salgadinhos e doces. Também queremos agradecer a Milton, 

associados da ABPF Curitiba, por ter nos visitado, ao nosso colaborador Adriano 

Bordezan, que sempre está presente nos ajudando durante os eventos, ao associado da 

ABPF São Paulo, Jefferson Prette, que junto com outros associados, marcou presença no 

encontro, ao colaborador Leonardo Ventura, de Cordeirópolis, que mais uma vez esteve 

presente, ao maquinista Luis Eduardo Gemignani, por ter nos auxiliado na manobra do 

carro Salão bar, aos ferreomodelistas presentes durante o evento, e a todos os visitantes 

que passaram nos dias 29 e 30 em nosso estande e no carro. Por fim, queremos agradecer a 

nossos associados e colaboradores Eder Schnetzler, Roberto dos Reis, Renan Barbetta, 

Jônatas de Camargo, Arnaldo Stocco, Antonio Cruz da Silva, Marco Muniz, Roberto e 

Artur Borotti, e José Carlos de Camargo, por toda a ajuda que nos deram durante o evento. 

Nossa sede fica na antiga cabine de chaves 2 do pátio, localizada na Av. 8, s/n, 

entre Ruas 1 e 1B, Centro, Rio Claro. Nosso horário de funcionamento atual é aos 

domingos, das 09 às 12 horas, mas estamos estudando voltá-lo para sábado de manhã, e 

quando tal ocorrer estaremos divulgando em nosso Blog http://abpfrc.blogspot.com e em 

nossa página do Facebook, ABPF Núcleo Rio Claro. (Texto: Jônatas de Camargo, Fotos: 

Paulo Adriano Bordezan, Jefferson Prette e Portal Rio Claro Retrô) 

 

Regional Sul de Minas – Prossegue a restauração de duas locomotivas 

 

 Na Regional Sul de Minas continuam os trabalhos de restauração das locomotivas 

522 e 327, além dos trabalhos de restauração do depósito de locomotivas de Passa Quatro-

MG. Para a locomotiva 522, o enfoque atual dos trabalhos é a nova cabine e troca dos 

estais da caldeira, sendo que substituiremos em torno de 700 estais, aumentando a 

confiabilidade da locomotiva e a pressão de trabalho. Atualmente temos quatro mecânicos 

alocados em tempo integral para os trabalhos nesta locomotiva.  

Quanto a locomotiva 327, estamos aguardando a fundição de novos componentes 

da cubação das rodas, trabalho terceirizado em uma fundição local. Estamos fazendo 

ensaios e experimentos para fundição de metal patente para enchimento dos mancais de 

bronze do tender e roda guia traseira. Se os testes derem certo, este trabalho será todo feito 

nas nossas oficinas, capacitando assim a oficina para um novo tipo de técnica que é a 

fundição metal branco, enchimento de mancais e usinagem.  Outro trabalho concluído na 

locomotiva 327 foi toda a usinagem do cabeçote do superaquecedor, onde todas as sedes 

das serpentinas foram usinadas uma a uma. 

A próxima etapa vai ser trazer a caldeira da locomotiva 327 para as oficinas de 

Cruzeiro, levar as rodas da mesma de volta para São Lourenço e fazer a montagem 

mecânica. Enquanto a equipe de São Lourenço faz o trabalho de acabamento na parte 

http://abpfrc.blogspot.com/
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mecânica, a equipe de Cruzeiro será dividida, ficando metade alocada na locomotiva 522 e 

a outra metade (os caldeireiros) na restauração da caldeira da locomotiva 327. Esta última 

também terá praticamente todos os estais trocados para ter total segurança na operação 

futura. Foram também fabricadas na carpintaria de São Lourenço todas as janelas de 

madeira (11 no total) para o depósito de Passa Quatro, trabalho que se iniciou em fevereiro 

e foi concluído a poucos dias. 

 É com grande satisfação que anunciamos a compra de 3.580 dormentes no leilão 

realizado pela CPTM em três de julho. Destes, 3.100 são dormentes de 2,80m que vão ser 

aplicados na via permanente em Passa Quatro. Os demais 480 dormentes são para AMV e 

possuem tamanhos variados e serão usados na expansão do pátio ferroviário de São 

Lourenço-MG. Agora estamos nos preparando para começar as viagens para transportar 

esse material para nosso depósito. (por Bruno Sanches – ABPF-Sul de Minas). 

 

Núcleo Regional do Vale do Itajaí – Novo veículo de linha 

 

Neste mês de junho, o NuRVI destaca o  mutirão realizado nos dias 22 e 23, quando 

foram organizadas equipes para a manutenção mecânica e equipes para limpeza e 

manutenção da linha ao longo do trecho revitalizado da EFSC em Subida. Com o 

comparecimento da equipe da ABPF-SC,  foi possível realizar o teste hidrostático da  

caldeira da locomotiva 232, que também recebeu melhorias na instalação do visor de vidro 

do nível de água da caldeira, mediante a colocação de duas torneiras de segurança. Após 

os testes, a locomotiva foi acesa, testando-se então o antigo manômetro cedido pela ABPF-

Campinas, por intermédio do atual presidente da ABPF Hélio Gazetta Filho. Este 

manômetro foi recondicionado pelo associado engenheiro James Ilg da ABPF-SC, sendo 

que sua  instalação coube ao associado Adalberto Barth, que fez o acabamento em sua 

oficina particular.  

No dia seguinte, dia de limpeza da linha, a equipe testou um vagonete de grande 

porte, construído para ser tracionado pela 232, com o intuito de agilizar estes e futuros 

trabalhos de limpeza. Pela  rusticidade e improviso de sua construção, utilizando inclusive 

mancais de madeira, recebeu o apelido de YABADABADU 2, numa homenagem à série 

televisiva dos Flinstones. Os testes comprovaram ser o mesmo perfeitamente funcional. A 

232, que  agora trafega com seu número original de fabricação (53.159) também teve 

aprovadas suas modificações, inclusive com bom resultado no teste hidrostático. A  

respeito do número da placa,  que estava incorreto, esta modificação foi feita pela ABPF-

SC que terceirizou o serviço. Em destaque também, a instalação do sanitário no carro P 03, 

trabalho realizado pelos associados Charles Thurow e Adalberto Barth e do coordenador 

regional Otávio Georg Jr. na semana anterior ao mutirão. As cabines para o sanitário já 

estavam prontas, bastando finalizar a instalação hidráulica e da louça. Faltam no momento, 

pequenos detalhes para finalizar esta  tarefa. 

Neste mês de junho, muito temos a agradecer, em especial  a dedicação dos irmãos 

James e Marlon Ilg, que nos ajudaram sobremaneira na modificação e melhoria de 

detalhes  técnicos na locomotiva, bem como na solução de vários  entraves burocráticos. A 

Janete de Souza e Suiane Muehlbauer, da ABPF-SC que juntamente com as  associadas 

Geny Thurow e  Sandra Montibeller,  providenciaram o almoço para a equipe do mutirão 
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do dia 22  e 23  bem como todos os  associados do NuRVI, que nestes  dias se dedicaram 

ao trem. Agradecimentos também a  Jayson Barth, filho do associado  Adalberto, que sem 

custo, realizou vários serviços de usinagem e fresa em peças para nosso uso. Ao 

engenheiro Evânio Travassos Prado Lopes da AHE Salto Pilão por ter providenciado o 

conserto da iluminação na gare do trem. Agradecimentos especiais  à Lippel - Carrocerias 

para Caminhão, na pessoa do Sr. Arlindo Lippel que gentilmente nos doou os  engates 

rápidos para carroceria, que utilizaremos na fabricação das paredes laterais do nosso 

vagonete, doação esta intermediada pelo associado Adalbeto Barth. Queremos fazer  

também um agradecimento todo especial ao Sr. Carlos Alberto Fiedler, filho do nosso 

associado   Arlindo Fiedler  ( in memorian), que perpetuando  os  vínculos de amizade 

com o NuRVI, e em honra ao pai, generosamente e mais uma vez nos doou uma nova 

bateria, um alternador e um carregador para bateria, também instalados e testados no dia  

do mutirão. Esta negociação foi intermediada pelo abnegado associado Marcelo 

Montibeller, que juntamente com  sua esposa  Sandra e filhos,  muito nos  ajudaram na 

limpeza do pátio e da via permanente, inclusive comparecendo aos domingos. Ao 

associado Johnny Sandro Henschel que nos ajuda na divulgação e  arregimentando novos 

associados, enfim, a  todos que colaboraram de uma forma ou de outra, na preservação da 

memória da  EFSC, os sinceros agradecimentos da Coordenação do NuRVI. 

 

 
Novo manômetro da caldeira da locomotiva 232, cedido pela ABPF - Campinas, por Hélio 

Gazetta Filho, recondicionado pelo eng. James Ilg da ABPF-SC com acabamentos e instalação 

realizados pelo associado e mecânico Adalberto Barth. Foto: Luiz Carlos Henkels em 6/04/2013. 
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Aspecto atual do visor de água da locomotiva 232, após a instalação das torneiras de segurança, 

trabalho realizado pelo eng. James Ilg da ABPF-SC. Foto: Marcelo Frotscher em 22/06/2013. 

 

 Em Rio do Sul-SC, 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 se situa no Beco Artur Hering – Nº 50, bairro Bela Aliança de Rio do Sul. 
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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 
 

 
Placa recondicionada da locomotiva 232 agora com a numeração correta. Trabalho terceirizado 

e finalizado nas oficinas da ABPF-SC. Foto: Marcelo Frotscher em 22/06/2013. 

 

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. 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. 
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O dia 23 de junho marcou a inauguração do "YABADABADU 2", rústico vagonete construído 

pelos associados para agilizar os trabalhos de limpeza da linha. Na foto já em operação com os 

associados a partir da esquerda, Marcelo Montibeller, Marlon Ilg e Adalberto Barth. Foto: 

Otávio Georg Junior em 23/06/2013. 

 

Outras Atrações Ferroviária do Vale do Itajaí- SC 

 

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

centro de Indaial. Contatos com Rita Rosângela Pieritz, pelo telefone (47) 3394 – 0708, e-

mail museu@indaial.sc.gov.br  . 

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

Cultural de Ibirama – antigo Hospital Hansahoehe – contatos com Wilde Bauner 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) 

mailto:museu@indaial.sc.gov.br
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Regional São Paulo – Continuam as operações de seus dois trens a vapor 

 

A Regional São Paulo informa que o Trem Cultural dos Imigrantes - Maria Fumaça 

(Brás/Mooca), permanece operacional aos sábados e domingos, entre as 10h30 e 16h, 

partindo a cada hora em média da Parada Rua Visconde de Parnaíba 1253, situada a 700 m 

da Estação Bresser-Moóca do Metrô, em frente a antiga Hospedaria dos Imigrantes. 

 O Museu Ferroviário do Funicular em Paranapiacaba - Alto da Serra (distrito de 

Santo André), permanece aberto a visitação aos sábados e domingos, entre as 10h e 16h. 

Os passeios com a locomotiva SPR - 10 ocorrem aos domingos, dentro do horário de 

visitação do Museu Ferroviário, por uma das vias do antigo pátio de manobras do 

funicular, ao lado do Museu. 

 
Locomotiva 5 tracionando o Trem dos Imigrantes. Foto: Vanderlei Zago. 

 

 Informamos que recentemente iniciamos uma parceria de divulgação do Trem 

Cultural dos Imigrantes  com o site CupomNow, visando fomentar a visitação deste Trem. 

Visto que desde agosto do ano de 2010, quando o Memorial do Imigrante/Museu da 

Imigração foi fechado pela Secretaria da Cultura para obras de reforma, que continuam em 

andamento, houve uma sensível queda na visitação deste trem. Neste link 

(http://www.cupomnow.com.br/ofertas/sao-paulo/3314-trem-cultural-dos-imigrantes), 

constam as informações e procedimentos desta parceria pela divulgação do Trem Cultural 

dos Imigrantes. Maiores informações na página da Regional: www.abpfsp.com.br. 
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