INFORMAÇÕES GERAIS
2ª ENCONTRO PORTELENSE DE CANOAGEM DE AVENTURA
11 de novembro de 2017

- Atividade de caráter lúdico, integrativo, esportivo, associativo e comunitário. Tem
como objetivos divulgar as belezas naturais da região, integrar os canoeiros,
promover a rota turística “Caminhos do Interior” - turismo rural no município de
Tenente Portela e preservar o meio ambiente. É uma realização da Associação
Amigos Caminhos do Interior (ASACIRS), com apoio dos Guapos do Remo (Ijuí),
Sindicato Rural de Tenente Portela, Parque Estadual do Turvo, Rotary Tenente
Portela, Roteiro Turístico Caminhos do Interior, Prefeituras de Vista Gaúcha e da
Barra do Guarita e Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Tenente Portela.
- O valor da inscrição da canoagem é de R$ 60,00. A inscrição deve ser feita com o
preenchimento da ficha de inscrição e pagamento da taxa de R$ 60,00, depósito na
Cooperativa CRESOL, agência 0877-X, conta corrente 34.763-9, em nome da
Associação Amigos Caminhos do Interior. Caso não tenha agência CRESOL em sua
cidade, pode ser feito depósito na mesma conta e agência utilizando os Correios ou
o Banco do Brasil. A ficha de inscrição pode ser preenchida na Secretaria de
Indústria, Comércio e Turismo de Tenente Portela, junto ao Centro Cultural, fones
(55)3551.1863,
(55)
99947.1615,
endereço
eletrônico
asacirs.tenenteportela@gmail.com. Este valor inclui as despesas de deslocamento
dos canoeiros e suas embarcações de Tenente Portela ao Rio Turvo, ida e volta café
da manhã e o almoço. As bebidas consumidas são pagas á parte. O comprovante de
pagamento da taxa de inscrição deve ser apresentado no dia 11 de novembro, na
recepção aos canoeiros. Qualquer dúvida ou informação, fazer contato com os
organizadores. A ficha de inscrição, assim como as “Informações Gerais” e o “Termo
de Responsabilidade” estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de
Tenente Portela, www.tenenteportela.rs.gov.br, no fazebook/canoagemportelense
e poderão ser também enviadas via e-mail, preenchidos.
Serão aceitas inscrições até o dia 08 de novembro de 2017.

- Será permitida a participação na canoagem de qualquer tipo de embarcação, desde
que ofereçam as condições mínimas de segurança aos participantes. Como o evento
tem caráter esportivo, não será permitida a presença de embarcações com qualquer
tipo de motor.

- O trajeto da canoagem terá aproximadamente 22 km. Considerando uma
velocidade média de 4 km\hora, planejamos fazer o total do trajeto em
aproximadamente 6 horas.
- O evento não tem caráter competitivo. Não serão premiados os que chegarem
primeiro. Portanto, pedimos que todos andem juntos, confraternizando.
- O início da atividade será as 6 h da manhã do dia 11 de novembro, sábado, no Hotel
Avenida (Rua Pirajá, 101), no centro de Tenente Portela, onde os canoeiros serão
recepcionados com um “café de interior”.
- Às 8 hs, os canoeiros serão transportados de ônibus até o local de início da
canoagem, no rio Turvo, juntamente com suas embarcações (que serão
transportadas de caminhão). O local de saída dista aproximadamente 32 km da
cidade, incluindo um trecho de 18 km de estrada de “chão”. Não há necessidade de
deslocamento dos canoeiros de carro até o local. Os veículos podem ficar
estacionados no entorno do Hotel Avenida. No local de início da canoagem, não há
condições nem espaço para estacionamento.
- A largada da canoagem, na beira do Rio Turvo, está prevista para as 9 h da manhã.
A saída será em uma propriedade rural do Sr. Luis Becker, próximo á ponte que liga
Miraguai a Três Passos (Comunidade de Água Fria), com acesso direto ao rio;
- Haverá uma “parada”para o almoço, na propriedade rural do Sr. Floriano
Benemann, na localidade de Linha Navegantes, interior do município de Três Passos;
- O valor deste almoço já está incluso no valor da inscrição. Bebidas consumidas
pagas a parte.
- O encerramento da canoagem será na foz do Arroio Fortuna, na propriedade do Sr.
junto a ponte da RS 472 , que liga Três Passos a Tenente Portela. Lá, os canoeiros
serão transportados de volta para o Hotel Avenida, em Tenente Portela, juntamente
com suas embarcações.
- A atividade da canoagem tem objetivo de confraternização, educação e brincadeira.
Portanto, pedimos que não seja embarcada bebida de álcool, foguetes ou qualquer
objeto que possa oferecer algum risco de acidente aos participantes.
- Qualquer fato negativo ou desagradável que aconteça, a organização não se
responsabiliza. Cada participante terá que assinar um “Termo de Responsabilidade”.
- Não será permitido que se jogue qualquer tipo de lixo ou resíduo nas margens ou
dentro do rio. Haverá lixeiras no local do almoço. Cada um é responsável pelo seu
lixo. Pede-se que cada um traga embalagem para depositar o seu lixo.
- Não serão permitidas atividades de pescaria e caça no percurso. Portanto, pedimos
que não embarquem armas de fogo nem equipamento de pesca.

- O Rio Turvo é um rio que apresenta trechos de remanso (águas calmas) e
corredeiras (águas agitadas). Pois no trecho de corredeiras que o canoeiro deve
estar mais atento. Pois pode acontecer o encontro de pedras submersas com a
embarcação, causando impactos e “travamento” da embarcação. Neste momento, os
canoeiros devem estar bem seguros e firmes, evitando assim acidentes ou quedas
com ferimentos.
- Não é aconselhável a presença de crianças nas embarcações. Jovens acima de 12
anos serão aceitos mediante a presença de uma pessoa responsável. O banho no rio
será permitido apenas nos remansos, com uso obrigatório do colete salva-vidas.
- Cada canoeiro será responsável por seu equipamento de segurança. Não será
permitido o embarque de pessoas sem colete salva-vidas adequado. O colete salvavidas deve ser compatível com o peso do canoeiro. Haverá um documento (termo de
responsabilidade), que todos devem assinar, eximindo a organização do evento de
qualquer responsabilidade.
- Como o evento também tem cunho associativo, sempre que um canoeiro se
encontrar em dificuldade, os colegas próximos devem auxiliar.
- Todas as atividades estão sendo planejadas para gerar o mínimo possível de
impacto ambiental e geração de lixo. Não há necessidade de levar pratos e talheres
no almoço, pois serão oferecidos pela comunidade. Evitem trazer objetos plásticos
descartáveis. Também solicitamos que todos os canoeiros tenham todos os seus
pertences bem presos às embarcações, evitando a perda durante o trajeto.
- O 2ª Encontro Portelense de Canoagem de Aventura faz parte da programação da
EXPOTENPO 2017 – Exposição de Tenente Portela, que ocorrerá de 15 a 19 de
novembro de 2017.
- No dia 12 de novembro, domingo, todos os canoeiros e seus familiares estão
convidados para o roteiro turístico local – Caminhos do Interior. Essa atividade é
opcional. Mas, uma excelente oportunidade de conhecer as belezas naturais e a
hospitalidade do povo do interior de Tenente Portela.
Também no sábado, durante a canoagem, os familiares dos canoeiros que quiserem
fazer o roteiro turístico, devem inscrever-se no site da Prefeitura ou no dia buscar
informações junto á organização. Haverá transporte á disposição, saindo do Hotel
Avenida. O custo deste roteiro será de R$ 90,00 por pessoa. Crianças até oito anos
não pagam. Mais informações sobre este roteiro no site da Prefeitura Municipal.

Coordenação do Evento

Telefones úteis:

Márcia Mueller (Sindicato Rural e ASACIRS) – Fone 55 99947-1615
Daniela Medeiros (Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo) –Fone (55) 9 9929.
7104,
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Tenente Portela, junto ao Centro
Cultural, fones (55)3551.1863

Hospedagem:
- Hotel Avenida – Rua Pirajá, 101 – Fone 55 3551 1859\ 55 9 99471615
- Hotel Aracê – Rua
www.hotelarace.com.br

Tapuias,

271

–

Fone

55

3551-2112

–

- Hotel Salto Grande – Avenida Itapiranga, 380 – Fone 55 3551-2656
Camping:
- Águas de Moconá – Fone 55 9 99471615\ 55 9 99624836

Cabanas:
- Águas de Mocona – Fone 55 9 9947161555\ 55 9 99624836

Restaurantes:
- Restaurante do Jorginho, Restaurante Nostra Casa, Restaurante Tropical,
Restaurante Ponto Grill, Padaria Popular, Restaurante Caldo de Cana

