RESUMO PROPOSTA POÇOS DE CALDAS

A – Cidade
A cidade mineira de Poços de Caldas, localizada ao sul do estado, encanta turistas de
todos os gostos e idades. Localizada a 270 km de São Paulo, a 450 km de Belo
Horizonte e 470 Km do Rio de Janeiro. Destino de milhares de famílias, casais eamigos
durante todo o ano, Poços de Caldas conta com diversas opções de passeio.
Rodeada por montanhas verdes, Poços surgiu sobre a cratera de um vulcãoextinto, faz
parte do circuito das águas e tem fontes de águas minerais, sulfurosas e ferruginosas
espalhadas pela cidade. Algumas águas chegam à superfície a 45°C.

COMO CHEGAR


Por rodovia:

As rodovias que dão acesso ou cortam o município são:


BR-459 - Acesso do Vale do Paraíba à Poços de Caldas ao, a partir da Rodovia
Presidente Dutra, passando por cidades como Lorena, Itajubá e Pouso Alegre.



BR-267 - Principal ligação com Belo Horizonte. Acesso à Poços de Caldas
passando por cidades como Varginha, Alfenas e Machado.



BR-146 - Liga Poços de Caldas a Andradas, Muzambinho, Guaxupé entre outras.



SP-342 - Ligação direta com Campinas, São Paulo e Ribeirão Preto.



De ônibus:

Existem linhas inter-municipais que ligam a cidade a São Paulo, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto,
Juiz de Fora, entre outras, além das cidades vizinhas. A linha Poços-São Paulo (com
escala em Campinas) operada pela Viação Cometa, tem ônibus saindo das duas
cidades de hora em hora em dias úteis e meia em meia hora aos fins de semana e
feriados. As empresas principais que operam linhas rodoviárias em Poços são: Viação

Cometa, Rápido

Luxo

Campinas,

RápidoOeste, Gardênia, Viação

SantaCruz e Gontijo.


Aéreo:

O Aeroporto de Viracopos recebe muitos voos diários,inclusive internacionais, das
principais companhias aéreas brasileiras. De Campinas para Poços de Caldas há
ônibus pela Viação Santa Cruz.

C- Voo
A rampa está localizada na face Norte do alto da serra de São Domingos a
1550m de altidude, com um disnível de 560m com relação a fazenda Barreiro,
permite decolagem com ventos NO, N, NE. com predominância de vento NE/N.
Com relação ao clima, duas estações climáticas típicas são mais sentidas ou
definidas: o inverno de abril a setembro, com temperaturas mais baixas e menores
índices pluviométricos (temperatura média de 15 °C e total de 315mm de chuvas)
e o verão de Outubro a Março com temperaturas mais elevadas e maiores
precipitações (temperatura média de 21 °C e total de 1430mm de chuvas). A média
pluviométrica anual é de 1745mm e a temperatura média é de 17,6 °C.
Os ventos se apresentam como moderados, na direção NE/N e com velocidade de
10a 15 km/h. Com a entrada de frentes frias no Planalto a direção dos ventos pode
se inverter passando a O ou SO.

D- AS DATAS SUGERIDAS
Propomos a realização da segunda e última etapa do Campeonato Brasileiro
de 2022 em Poços de Caldas a partir de 21 de agosto à 27 de agosto ou de 28 de
agosto à 3 de setembro.

G-RESGATE
Para atender a todos os participantes com a finalidade de garantir eficiência
para o resgate de todos participantes serão utilizados 2 ônibus e 1 microônibus.

H- EMERGÊNCIA
A cidade de Poços de Caldas oferece uma rede hospitalar ótima, são
diversoshospitais disponíveis para o pronto atendimento, caso ocorra algum
tipo deacidente. Tanto hospitais da rede pública quanto da rede privada.










Hospital Santa Casa de Misericórdia/UNIFENAS
Hospital Pedro Sanches
Hospital Margarita Moralles
Hospital Gilberto Mattos (Zona Leste)
Hospital São Domingos
Hospital Poços de Caldas - CLIMEPE
Hospital do Coração/Santa Lúcia
Hospital UNIMED
Hospital São Luiz - CLIMEPE

I- PREMIAÇÃO
R$ 7.000,00 (divididos entre as categorias).
J- VALOR DA INSCRIÇÃO
R$ 1050,00

P- DO STAFF
Os nomes propostos para comporem o staff do evento são:


Organizador Geral –Walter Moraes de Oliveira Filho









Apurador* - CBVL



Equipe de Emergência & Médico (Samu, Bombeiro, Policia)

Juiz Geral - CBVL
Coordenador de Resgate – Renan Braz de Castro Souza 
Check de vela – Tulio Subira

A empresa contratada e orçada para a realização da cobertura emergencial
doevento, oferece: ambulância de Sup,orte Avançado (UTI) tripulada por equipe
(socorrista, enfermeiro e médico) preparada para atendimentos de pequena, média
e alta complexidade, com recursos para realizar pequenos procedimentos,
medicações, manobras de reanimação e transporte de paciente grave para o
hospital indicado.

 Coordenador de Decolagem – Rodolfo
Conde Piloto de parapente e atual Fiscal de
Rampa do CPVL

S - FINANÇAS

Captação de Recursos (previsto)
Origem

R$ Valor

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - LIE
Inscrições
TOTAL

R$ 20.000,00
R$ 131.250,00
R$ 151.250,00

Planilha de Custo
Infraestrutura
Criação de identidade, tenda, sistema de som, mesa/cadeira, quadro de prova, kit
alimentação piloto, alimentação staff.
TOTAL
QG
Espaço QG, Material escritorio, banner fachada
TOTAL
KitPiloto
Camiseta, cracha, mapa, adesivo capacete, adesivo vela
TOTAL
Veículos (Transporte de pilotos e Equipamentos)
Onibus, micro onibus, vans, caminhão baú, âmbulancia, adesivos identificação
TOTAL
Equipe Técnica - Staff
Org. geral, Coord. Resgate, coord. Segurança, equipe Emergência, Médico,
Enfermeiro, socorrista, coord. Decolagem, equipe goal,
coord.qg, cobertura evento.
TOTAL
Premiação
Prêmio (R$ 10.000,00), podio, banner backdrop, troféus.
TOTAL
Seguro
Apólice

R$ 22.300,00
R$ 9.150,00
R$ 12.800,00

R$ 51.000,00

R$ 37.000,00

R$ 18.000,00
TOTAL
TOTAL

R$ 587,35
R$150.837,35

