
Resumo da proposta da para o Brasileiro. 
 

Araxá – MG  2022 
 
 

1- Cidade: Histórico, localização, aeroportos, estradas e 
acessibilidade; 

 
Araxá é reconhecido como uma das melhores estrutura de 
rampas dos país, histórico de excelentes campeonatos 
brasileiros e internacionais realizado em suas rampas. Cidade 
turística, com vários hotéis a disposição. Acesso fácil à rampa 
e rodas de voo conhecidas. Vários hospitais e batalhão de 
bombeiro. 
- Localizada bem no meio do país, com aeroportos e rodovias 
próximas. 
- A cidade possui aeroporto porém voos diários encontramos 
em Uberaba (100km) e em Uberlândia (168k). 
- Direito exclusivo de realizar provas com Goal na Serra da 
Canastra,um dos maiores parques ecológico nacionais, onde 
fica  nascente do rio São Francisco.   

 
 
2- Voo: Acesso, rampa, infraestrutura, altitude, relevo, pouso 

e espaço aéreo; 
 
- 20 km da cidade, 7 km de estrada de chão, 
- Estrutura fixa com 2 restaurantes panorâmico, mais umm 
quiosque para churrascos,  
- Seis banheiros de alvenaria instalados, mais 4 químicos; 
- Tenda de 200m2 com mais um bar e palco para shows, 
durante o evento. 
- Total serviço de alimentação nos restaurantes e bar, como 
comida a quilo, petiscos, porções, bebidas e afins. 
- Duas boas rampas com possibilidade de decolagem, de 
dezenas de velas ao mesmo tempo, 
- Pouso fácil e seguro e de acesso tranquilo e rápido. 
 
 
 
 

.  
 



3-  Datas: 
 

       As datas estão a disposição da comissão avaliadora, 
sugerimos: 
  
 .     de 18/06/22 a 26/06/22 ou de  03/09/2022 a 10/9/2022, que 
seria a melhor data.  Podendo alterar para outras datas 
próximas a estas. 
 

4-  Resgate: Quantidade e características dos veículos a 
serem utilizados; 

               Usaremos cerca de 6 Vans, 3 micro ônibus e 1 caminhão 
baú.  
 

5- Emergências: Estrutura para atendimento de  incidentes 
(Uti, Médicos, etc); 

  1   Ambulância equipada como UTI com 2 profissionais 
especializados em resgate, 1 medico da competição, e a 
unidade do corpo de bombeiros 
Temos o helicóptero disponível a cerca de 45 min de voo. 
 
6- Premiação:  
    Valor destinado em torno de  R$8.000,00 reais . 

 
7- Valor de inscrição:  

Valor pretendido como inscrição   R$1050,00 reais  
 
            8- Staff: Indicar a composição pretendida de staff do evento; 

 
            Organizador – Marco Antônio Prado. 
            Coordenador técnico- Frank Brown   
            Juiz geral – Vinicius Matuk. 
            Apurador – Zenilson Rocha. 
            Coordenador de transporte e resgate – 
             Fernando Brandalize-. Zóio 
            Equipe de Resgate privada- Marcos Gardenal  
            Medico – Vitor Maneira 
            Coordenador de Gol –  Juliano Verçosa 
            Coordenador de rampa/ fotografo – 
             Fernando Brandalize -. Zóio 
            Assessor de imprensa- Maristela Rocha 
            Coordenador de QG – Zenilson Rocha. 
 



 
         
 
 
 

8- Finanças: Elaborar um plano de receitas e despesas;  
 
 
 
 
 

DRE ESTIMADO CAMPEONADO BRASILEIRO ARAXA 2022 

Receitas Estimadas 

Inscrições ( deduzindo impostos, repasse à 
CBVL) 

 R$                                                                               
70.000,00  

Patrocinio ( Prefeitura e Lei de incetivo ao 
esporte) 

 R$                                                                             
120.000,00  

  
 R$                                                                             

190.000,00  

Despesas Estimadas  

Despesas Aproximadas 
 R$                                                                             

185.950,00  

Resultado 
 R$   4.050,00                                                                              

4.050,00  

 


