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Lages - Os passeios de trem pela Coxilha Rica serão feitos em dois finais de semana
consecutivos. Cinco vagões, com serviço gourmet,
estarão à disposição dos
passageiros, para o trajeto do Escurinho (bistrô), ao preço de R$ 115,00 o bilhete
A 3ª edição do passeio de Maria Fumaça pela Coxilha Rica foi lançada, à imprensa, na manhã
desta terça-feira (14 de maio) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo, com a participação do prefeito Antonio Ceron, de representantes da Associação
Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Lages
(CDL).
Os passeios estão programados, neste ano de 2019, para o mês de agosto, em dois finais de
semana consecutivos (nos dias 10 e 11 e 17 e 18), em três trajetos com destino a região da
Coxilha Rica. A novidade, em relação aos passeios de 2017 e 2018, é que neste ano serão
disponibilizados cinco vagões bistrôs, ou seja, nos quais os passageiros terão serviço prestado
pelo Núcleo de Hotelaria e Culinária da CDL. Nestes vagões haverá degustação de sucos,
vinhos e espumantes, harmonizando com queijo serrano, salames e doces típicos da Serra
Catarinense.
O prefeito Antonio Ceron disse que esta iniciativa que se renova e se consolida, já há três
anos, é um sucesso hoje inserido no Festival de Inverno da Serra Catarinense. “O Turismo é
um produto peculiar da Serra, ao qual o passeio de Maria Fumaça está inserido. Parabenizo os
organizadores e a todos que estão envolvidos neste projeto, desejando sucesso para esta nova
edição”, falou Ceron.
O passeio de Maria Fumaça, em sua 3ª edição, se consolida como “produto turístico de
excelência”, segundo define o Executivo de Turismo de Lages, Luís Carlos Pinheiro. “É um
produto que se agrega muito bem a outros produtos turísticos, fazendo com que o turista
permaneça mais tempo em Lages e região”, fala Pinheiro.
O executivo de Turismo lembrou da primeira edição do passeio, ocorrido em 2017, quando a
Prefeitura de Lages teve também a parceria do 1º Batalhão Ferroviário de Lages.
Segundo Pinheiro, o 1º BFv foi fundamental para que este produto turístico se consolidasse,
pois em 2017, em data comemorativa da história ferroviária, organizou-se um passeio exclusivo
(Lages-Vacaria) para um grupo de pessoas vinculadas ao Exército, as quais trabalharam na
construção da linha ferroviária do Tronco Sul.
Por fim, Pinheiro enalteceu a ABPF, proprietária da Maria Fumaça Mallet 204, locomotiva
utilizada nos passeios. “Graças a ABPF, podemos oferecer às famílias lageanas e aos turistas
entretenimento e cultura, o que possibilita excelente parceria com a iniciativa privada, na busca
de atrair turistas a Lages”, concluiu Pinheiro.
O representante da ABPF, Marlon Ilg, disse que em 2018, com apenas um vagão bistrô, foram
atendidas 600 pessoas, sendo que agora, com cinco vagões à disposição, este número será
significativo. Ele comparou a participação do núcleo de culinária da CDL, nesta iniciativa
turística, como ‘a cereja do bolo’. O sucesso foi total. Todos os bilhetes colocados à venda,
para os passeios, se esgotaram rapidamente”, disse.
“Neste ano, provavelmente, teremos a parceria com a Vinícola Abreu Garcia, para a
degustação de vinhos, nos vagões bistrô”, anunciou Ilg.
“A idéia da ABPF, juntamente com o Trade Turístico é criar pacotes que tragam turistas para o
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trem. Para isso estamos firmando parceria com agência de turismo de Lages”, anunciou
Marlon.
Passeios
Dias 10 e 11 e 17 e 18 de agosto de 2019
Trajeto: Lages-Berlande (saída às 9h e retorno às 11h)
Trajeto: Lages-Escurinho (saída às 13h30 e retorno às 18h30min)
Vendas dos bilhetes:
A partir desta terça-feira (14-05) nos seguintes locais:
Honolulu (dinheiro, cartões de crédito)
BGO Shopping (dinheiro)
Bistrô Restaurante e Eventos (dinheiro)
Preços:
Passagem para o Escurinho (R$ 40,00)
Escurinho Primeira (R$ 85,00)
Escurinho Bistrô (R$ 115,00)
Em 2017, os passeios de Maria Fumaça foram feitos por 3.560 pessoas, à Estação Berlande
(percurso de 24 km, ida e volta), com saída da Estação Ferroviária de Lages, no bairro
Ferrovia. Naquele ano também ocorreu um passeio de trem, de Lages a Vacaria, exclusivo
para pessoal vinculado ao 1º Batalhão Ferroviário. Em 2018, os passeios de Maria Fumaça
foram em dois trajetos: Lages-Berlande (22 km); Lages-Estação Escurinho (76 km).
A Maria Fumaça Mallet 204 (construída nos Estados Unidos em 1950) tem capacidade para
transportar 320 pessoas, em sete vagões. Ela foi totalmente reformada, mantendo-se, porém,
as características originais. Possui computador de bordo (especial para locomotiva), que
permite rastreamento por satélite. Atualmente existem apenas três destas locomotivas, no
Brasil, sendo que a Mallet 204 é a única em funcionamento, na América Latina.
Elas pertencem a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – Regional Santa Catarina.
Duas delas estão em Tubarão e a que vem para Lages é de Rio Negrinho. A locomotiva pesa
120 toneladas.
Infos: Iran Rosa de Moraes e Foto: Marcelo Pakinha
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