Resumo da proposta para o Brasileiro em Castelo 2022 .

a) Cidade: Histórico, localização, aeroportos, estradas e acessibilidade;
O Local foi o primeiro no Espírito Santo a sediar um Brasileiro , um PWC e o PAN.
Até hoje já ocorreram lá : 3 etapas do PWC, 4 etapas do Brasileiro, o Pan Americano,e foi
escolhido pelo comitee do PWC como sede da Superfinal de 2020, porem com a pandemia
tivemos e cancelar o evento .
- Localizada a 174 km de Vitoria
- O aeroporto principal é em Vitoria.
- Boa acessibilidade tanto de avião como de carro, ônibus.

c) Voo: Acesso, rampa, infraestrutura, altitude, relevo, pouso e espaço aéreo;
- 11 km da cidade, 25 km de estrada de chão.
- Estrutura fixa com 70m2 de sombra com energia, bar servindo sucos, água de coco,
salgados, PF etc, três banheiros de alvenaria.
- Relevo de altura media,com montanhas de ate 1400m no entorno, muitos pousos e
espaço aéreo sem limitações de altura e com cerca de 50km de diâmetro da rampa.

d) Datas:
-As datas estão a disposição da comissão avaliadora e podem sugerir mudanças
Sugerimos de 23-30/4/22 , ou de 03-10/9/2022.

g) Resgate: Quantidade e características dos veículos a serem utilizados;
-Usamos cerca de 6 Vans 3 micro ônibus e 1 caminhão baú.

h) Emergências: Estrutura para atendimento de incidentes (Uti, Médicos, etc);
- 1 Ambulância equipada como UTI com 2 para médicos especializados em resgate, 1
medico
da competição, 1 ambulância da prefeitura e a unidade do corpo de
bombeiros
Temos o helicóptero disponível a cerca de 45 min de voo.

i) Premiação: Valor destinado a premiação financeira;
-8.000,00 reais

j) Valor de inscrição: Valor pretendido como inscrição;
-1050,00 reais
p) Staff: Indicar a composição pretendida de staff do evento;
-Organizador – Marcos Gardenal.
Coordenador técnico- Frank Brown
Juiz geral – Vinicius Matuk.
Apurador – Zenilson Rocha.
Coordenador de transporte e resgate – Marcelo Ratiz.
Equipe de Resgate privada- Magaiver
Medico – Marjo Lemos
Coordenador de Gol – Almir Poltronieri
Coordenador de rampa/ fotografo – Marcelo Ratiz.
Assessor de imprensa- Maristela Rocha
Coordenador de QG – Zenilson Rocha, Jhuly Bastos

s) Finanças: Elaborar um plano de receitas e despesas;
Gasto estimado total do evento cobrindo premiação sugerida, impostos , extras
Total
Receitas
Inscrição ( liquido
de descontos e
impostos)

R185.950,00

700

100

70.000,00

100.000,00

1

100.000,00

20.000,00

1

20.000,00

Valor estimado,
este não é o valor
pago pelo piloto
Patrocínio estado e
prefeitura.
ESTIMADO
Patrocínios extras
Total

R 190.000,00

Proposta
Brasileiro Parapente
Castelo 2022

A Confederação Brasileira de Voo Livre
Sr. Presidente
Conforme o Edital da ABVL segue a proposta da ACVL, para realização do Brasileiro de parapente no ano
de 2022 no estado do Espírito Santo no município de Castelo

A) A Cidade:
Castelo ES:
Rampa de Ubá

19° 30.967'S 41° 0.768'W , cerca de 170 km a SW de Vitória.
19° 37.869'S 40° 58.099'W 840m asl, cerca de 720m de desnível a 14 km da cidade.

Localizada no interior do Espírito Santo, a cidade de Castelo possui cerca de 20 mil habitantes, a rede
hoteleira da cidade é boa oferecendo cerda de 4 hotéis simples, com bom preço, porem com conforto.
Possuindo suítes com ar condicionado novas, TV a Cabo e um café da manhã muito bom de maneira em
geral. ( contatos dos hotéis no site www.hipoxia.com.br)
Temos parceria com o clube Castelo que nos possibilita usar a área com piscinas, churrasqueiras e
quadras para relaxar após o voo.
A região é seca, porem temos certa umidade do litoral que ajuda na formação de nuvens,
No mapa os pontos em vermelho são gols, azuis são as decolagens da região e amarelo pilões.

B) Hospedagem: Opções, contatos, custos e
capacidades;

Onde Ficar
Hotéis/ Pousadas
Hotel Estrela do Sul
Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 1011 – Santo Agostinho

Telefone: (28) 3542 2383

E-mail: hotelestreladosul@hotmail.com
Hotel Fort Esperança –
Endereço: Rodovia Fued Nemer, KM 03
E-mail: fortesperaca@gmail.com

Telefone: (28) 3310 2591/ 9 9931 2591

Pousada Lua & Sol
(28) 3542 0119
(Rua Romeu Barbosa, 393 – São Miguel)
E-mail: pousadaluaesol@hotmail.com

Hotel Regina
(28) 3542 1594
(Rua Lídio Machado, 230 – Centro)
E-mail: reginahotel@terra.com.br

Pousada Ouro Verde
(28) 9955 1414
(Rodovia Pedro Cola, Km 24 – Limoeiro)
E-mail: restaurantepousadaouroverde@hotmail.com

Hotel Plaza
(28) 3542 1674
(Av. Nossa Senhora da Penha, 190 – Centro)
E-mail: alledehotel@hotmail.com

Castelo Hotel
Endereço: Rodovia Pedro Cola, km 23 – Independência

Telefone: 28 3542 0163

E-mail: castelohotel1@hotmail.com

C)Voo: Acesso, rampa, infraestrutura, altitude, relevo,
pouso e espaço aéreo;
- 11 km da cidade, 25 km de estrada de chão.
- Estrutura fixa com 70m2 de sombra com energia, bar servindo sucos, água de coco, salgados, PF etc, três
banheiros de alvenaria.
- Relevo de altura media,com montanhas de ate 1400m no entorno, muitos pousos e espaço aéreo sem
limitações de altura e com cerca de 50km de diâmetro da rampa.

A rampa e áreas de pouso:
A rampa tem cerca de 140 m de largura e 30m de comprimento, possibilitando múltiplas decolagens, a
rampa foi reestruturada e possui agora 2 banheiros, grama e área coberta para os pilotos, sendo uma das
melhores estruturas em rampa do país.
Temos cerca de 800 m de desnível, e logo na saída existe formação de boas térmicas, principalmente a
esquerda da rampa que faz a saída fácil e uma prova justa!
As Áreas de pouso são vastas e em grande quantidade, facilitando a elaboração de provas e aumentando a
segurança para os pilotos.

D) Datas:
-As datas estão a disposição da comissão avaliadora e podem sugerir mudanças
Sugerimos de 23-30/4/22 , ou de 03-10/9/2022.

E) Aerologia local
Alem de região ser seca, ela é influenciada pelas montanhas próximas e por um vento leste que
costuma entrar no final da tarde, formando uma grande zona de convergência, neste microclima
local temos uma grande formação e térmicas, possibilitando voos de grandes triângulos ou XC.
A rampa é virada para N-NE que é o vento predominante na região, e normalmente não é forte,
devido a grande parede virada para o sol decola-se desta rampa mesmo com vento S-SE fraco.
E os voos podem ser feitos nas proximidades da cidade de Cachoeiro.
Algumas cidades que podemos ter como referencia para voarmos são:

Cachoeiro
Castelo
Jerônimo
monteiro
Pacotuba

Alegre
Atilio
Vivacqua

25km
10km
37
km
27km
48
km
36
km

Para mais Infos ver:
https://www.meteoblue.com/pt/tempo/previsao/modelclimate/castelo_brasil_3466723
Temos as estações definidas sendo o verão quente e chuvoso e o inverno seco e frio.
Apesar disto o ES esta localizado numa região temperada onde voa se o ano todo, as estações
preferidas para os eventos são primavera e outono devido a atmosfera estar com uma instabilidade
boa porem sem extremos.

Dados Gerais

f) Hospitais: Descrever a estrutura hospitalar local e
regional;
-Em Castelo o hospital é somente para casos não urgentes.
A 30 quilômetros temos um hospital de boa qualidade, em Cachoeiro.
E em casos extremos aconselhamos ir a Vitoria.

g) Resgate: Quantidade e características dos veículos a
serem utilizados;
-Usamos cerca de 6 Vans 3 micro ônibus e 1 caminhão baú.

h) Emergências: Estrutura para atendimento incidentes
(Uti, Médicos, etc);
Segurança e estrutura.
Como já organizamos vários campeonatos Brasileiros e Etapas do Circuito Mundial de Parapente
(PWC), queremos usar a mesma estrutura destes eventos no Brasileiro como :
-Corpo de bombeiros presente no evento
-caminhão para transporte dos parapentes
-UTI móvel , ou ambulância com todos os equipamentos de UTI( oxigênio, desfibrilador etc. )
-Equipe de segurança seguindo a prova
-Toda equipe de resgate trabalhando integrada por rádio trabalhando com um coordenador de
segurança com muita experiência ( Dió)
- Disponibilização de Tendas na rampa
- Som
- Camisas para os competidores
- Transporte para os competidores em que virão de avião em horário determinado. (Vitoria Castelo-Vitória)
- Kit Alimentação , com água e lanche.
- Disponibilização do Clube Local (piscina, sala de jogos, etc)
- Um helicóptero de prontidão (policia Militar)
- Uma equipe de resgate especializada em remoção em locais de difícil acesso.

i) Premiação: Valor destinado a premiação financeira;
-8.000,00 reais

j) Valor de inscrição: Valor pretendido como inscrição;
- 1050 reais

k) Programação: Descrever a programação pretendida
para o evento;
-Cerimônia de abertura no sábado as 20h
Subida as 8:00 todos os dias.
Apuração ate as 20h
1 jantar oficial
Cerimônia de encerramento e premiação com banda de rock no sábado de encerramento.

l) Autorizações: Comprovação documental de “permissão
de uso” de rampa e pouso;

m) QG: Indicar local para instalação do QG e
infraestrutura disponibilizada;
-Possivelmente no Castelao ou no Hotel estrela do sul , ou tenda especifica , área com ar condicionado,
mesas, cadeiras, bar, café, freezer, impressoras e 3 telas de TV.

n) Assembleia: Indicar local para realização de assembleia
da CBVL;
-No Cinema

o) Checagem: Indicar local para checagem de
equipamentos;
-No castelão, (ginásio)

p) Staff: Indicar a composição pretendida de staff do
evento;
-Organizador – Marcos Gardenal.
Coordenador técnico- Frank Brown
Juiz geral – Vinicius Matuk.
Apurador – Zenilson Rocha.
Coordenador de transporte e resgate – Marcelo Ratiz.
Equipe de Resgate privada- Magaiver
Medico – Será definido pelo município
Coordenador de Gol – Almir Poltronieri
Coordenador de rampa/ fotografo – Marcelo Ratiz.
Assessor de imprensa- Maristela Rocha
Coordenador de QG – Zenilson Rocha, Jhuly Bastos

Q) Apoios e patrocínios
Sempre conseguimos parceiros bem interessantes para o evento e neste próximo também temos
sinalização deles positiva para continuar o trabalho juntos
Assim como o apoio do governo do Espírito Santo tem sido uma constante e assim temos o compromisso
deles de apoiar o Brasileiro e o PWC que acontece logo após a data primaria proposta.

r) Seguro:
Anexar comprovante de orçamento de seguro para o
evento
-Boa noite
Esse seguro foi desenvolvido exclusivamente Para o Vôo Livre. Por isso teremos que aguardar o resultado
desse segmento, para que no futuro podermos aumentar as coberturas. .
Implantamos esse seguro em São Conrado, e pra isso tivemos que levar o técnico da Seguradora , e
mostrar toda a Segurança e organização da CBVL junto aos Clubes.
Então, ficamos com as seguintes Coberturas e IS - Importância Segurada.:
Morte Acidental : R$100.000,00
Invalidez :
R$100.000,00
Despesas Médicas Hospitalares: R$8.000,00
Responsabilidade Civil para o organizador: Até R$300.000,00
:O Cálculo do Seguro depende de algumas informações, como: Quantos dias de competição , quantidade
de atletas e se vai incluir a cobertura de RCF- Responsabilidade Civil.
Fizemos alguns seguros para o evento de vôo livre, e considerando a experiência, a quantidade de 100
pilotos ficaria aproximadamente R$700,00. Mas lembrando que precisaríamos , dos dados para o cálculo
correto.
GIÊ CORRETORA DE SEGUROS
TEL ( 21) 2613-5075
DALTON ( 21) 99137-2902
DRAUZIO (21) 99948-5672

S) Planejamento orçamentário
Itens

Valor unitário (reais)

Unidades

Valor total ( reais)

Camisas

40

200

8.000,00

Alimentação 2 jantares
para 200 pessoas

26

400

10.400,00

Estrutura , 6 tendas 6x6, 1
auditório 10x6 para 200
pax com tablado e carpete
e ar condicionado , 2
tendas 10x10 , separador
de publico 150 m , pórtico
de 3x3 m

32.000,00

1

32.000,00

Kit lanche, fruta , suco e
pão

8

200 unidades x8 dias
=1600

12.800,00

Material promocional
Banners, bandeiras
mastros

250

56

14.000,00

Extras (estimativa de
possíveis passivos)

40.000,00

1

40.000,00

Transporte , vans 14
lugares com ar e
motorista, km ilimitado

850,00

8 dias x 10 unidades

68.000,00

Fotos e filmagem

500

8

4000

Hotel/hospedagem

50

23 pessoas x 10 diárias

11.500,00

Troféus

150,00

15 unidades

2250,00

Apuração e rastreadores

7000

1 unidade

7.000,00

Equipe segurança/
escaladores especializada
em resgate em locais e
difícil acesso com oxigênio
, desfibrilador , maca tipo
squed ,medico

1500,00

8 dias

12.000,00

Premiação

8000,00

1

8.000,00

Caminhões

1200,00

8 dias x 2 unidades

Total

Receitas
Inscrição ( liquido de
descontos e impostos)

19.200,00

R185.950,00

700

100

70.000,00

100.000,00

1

100.000,00

20.000,00

1

20.000,00

Valor estimado, este não é
o valor pago pelo piloto
Patrocínio estado e
prefeitura.
ESTIMADO
Patrocínios extras
Total

R 190.000,00

T) Resumo ( Anexo )
U ) Principais Eventos Realizados no local.
O Local foi o primeiro no Espírito Santo a sediar um Brasileiro , um PWC e o PAN.
Até hoje já ocorreram lá : 3 etapas do PWC, 4 etapas do Brasileiro, o Pan Americano,e foi escolhido
pelo comitê do PWC como sede da Superfinal de 2020, porem com a pandemia tivemos e cancelar
o evento .

V) Cartao CNPJ da ACVL

Fotos

