O trem da Vale está em ritmo de Carnaval
O Trem da Vale agora é de Carnaval. Nos dias 11,12 e 13 de fevereiro, os vagões do trem saem das
estações com atividades infantis, brincadeiras e uma apresentação musical com diversas marchinhas
carnavalescas. A folia será animada com confetes e serpentinas e está liberado o uso da fantasia.
A música ficará por conta do Grupo Moronguetá, quatro músicos profissionais que apresentam um
repertório com clássicos do samba. As músicas serão apresentadas ao som do sax, violão, percussão
e cavaquinho.
Nos dias 11 de fevereiro, o trem parte da estação de Ouro Preto às 10h e às 14h30 e, da estação de
Mariana, às 13h e às 16h. No dia 12 de fevereiro, o trem sai de Ouro Preto às 10h e saindo de
Mariana às 14h30. Já no dia 13 de fevereiro, o trem parte da estação de Ouro Preto às 10h e às 16h
e, da estação de Mariana, às 14h30.
A tarifa para o carro convencional custa R$ 46,00 para a ida e R$ 66,00 ida e volta. Para o carro
panorâmico tem o valor de R$ 70,00 para a ida e R$ 90,00 ida e volta. Moradores de Mariana e Ouro
Preto pagam tarifa reduzida no valor de R$ 20,00 para a ida e R$ 29,00 ida e volta no carro
convencional, porém é necessária a apresentação de comprovante de residência e documento com
foto. A meia tarifa é válida para passageiros de 6 a 16 anos mediante comprovação, estudantes com
carteirinha válida e pessoas maiores de 60 anos.
No período de carnaval, acontecerá a inauguração do vagão café da Cafeteria Marilia & Dirceu, na
estação de Mariana. Os visitantes poderão experimentar o saboroso café expresso, comidas típicas e
também será servido almoço. O vagão café já está instalado na estação de Ouro Preto e faz bastante
sucesso entre os turistas.
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