
 
 
 
 
 
 
      2ª Etapa – Night Run do Espumante 

 
Data: 04/04/2020 (Sábado)   Horário Largada: 20:00 horas  

Local: Estação Férrea de Garibaldi (R. Gen. Canabarro - Bairro Ferroviário / Garibaldi) 

A Estação de Garibaldi é uma estação de trens turísticos localizada no município gaúcho de Garibaldi. 

A estação foi inaugurada pela E. F. de Carlos Barbosa a Bento Gonçalves em 1918, como ponto final provisório do ramal 
de Bento Gonçalves - no ano seguinte o ramal foi estendido até Bento Gonçalves. Na cidade foram construídas as oficinas 
da estrada de ferro. O ramal foi desativado para trens de passageiros regulares em 1976. 

Pouco tempo depois, por volta de 1978, um trem turístico foi inaugurado pela RFFSA, conhecido como "Trem da Uva" ou 
ainda "Trem do Vinho", em referência ao Vale dos Vinhedos, onde se encontra. Seu percurso iniciava em Carlos Barbosa, 
passava por Garibaldi, Bento Gonçalves e terminava em Jaboticaba.  

Em 1993 foi retomada a operação da linha no trecho Bento Gonçalves - Garibaldi - Carlos Barbosa pela empresa Giordani 
Turismo, com o objetivo de operar o passeio turístico de trem a vapor, mais conhecido como "Maria Fumaça". 

O passeio de Maria Fumaça é uma grande atração na Serra Gaúcha. Os turistas são recepcionados com vinho na 
estação de Bento Gonçalves. São 23 quilômetros de percurso e uma hora e meia de duração. Durante o passeio, há 
apresentações de um coral típico italiano, com show de tarantela, teatro, repentista e também pelos gaúchos. 

Em Garibaldi há uma recepção com música gaúcha e italiana, além de degustação de espumante e suco de uva. No 
destino final, Carlos Barbosa, também acontecem apresentações de música italiana.  

 

Entrega dos kits Atletas: 
 Dia 04/04 (Sábado) no horário das 17:00 às 19:30 horas : 

Local do Evento – Estação Férrea de Garibaldi  
 

 CATEGORIAS (Idade Mínima 18 anos) 

- Corrida (7,5 Km)  

- Corrida (4,5 Km)  

- Corrida Kangoo (2,5 Km)  

- Caminhada (4,5 Km) 

* Na chegada de todos os participantes, o evento estará contando com o Espaço 

“Espumante Run”, que estará servindo espumante ao participantes. 
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 INSCRIÇÃO 
 
* CORRIDA 

 
Valor: R$ 75,00 (4,5 Km e 7,5 Km) + Taxas 

 
* CORRIDA KANGOO  
 

Valor: R$ 75,00 (2,5 Km) + Taxas 

 

Os moradores da cidade de Garibaldi (residentes) que fizerem a inscrição na Loja de 

Esportes Calce Leve, valor da inscrição da corrida será R$ 65,00. 
 
Kit Atleta será composto por: 

(Camiseta - Numeração com Chip de Cronometragem–  
Medalha Mandala) 

 
* CAMINHADA (4,5 Km) = Participação GRATUITA 

 
 

1. Participantes com 60 anos ou mais, 50% desconto na 
      Inscrição (Participação da corrida); 

2.  Grupos/Assessorias de Corrida ou Academias de Ginástica, possuem valores  
     diferenciados. 

          Informações Grupos/Assessorias: (51) 99992-4242 Whattsaap YouMovin 
             

                           Número Limite de Inscritos = 500 Participantes 

Atenção às inscrições poderão e deverão ser encerradas quando atingidas o número limite de 

inscritos, sem o aviso prévio. 

 PREMIAÇÃO 
 

TROFÉUS 
 

 Premiação Geral até 5º Lugar 
 

 Faixas Etárias 5/5 anos até 5º Lugar 
 

 3 Maiores Grupos  
 
   MEDALHAS  
   Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas de participação.  
 
 

 INFORMAÇÕES 

        E-mail: contato@youmovin.com.br e contato@eventos.com.br                   

       Telefone Whatss: (51) 99992-4242 YouMovin   

 

mailto:contato@youmovin.com.br


 

 

 PROMOÇÃO e REALIZAÇÃO 

         L&E Eventos Ltda (CNPJ 15247946/0001-24) 

         Responsável Técnico (RT) : Luís Leandro Grassel / CREF 9.564-G/RS  

 

 APOIO 
 
- Prefeitura Municipal de Garibaldi, através de suas Secretarias de  

Turismo e Esportes. 
 
- Loja Calce Leve - Calçados & Esportes 
 
 


