
 
 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E SOCIAL DO SERTÃO ALAGOANO – S0S CAATINGA 
CNPJ: 06.092.678/0001-28; Fundado em 27 de Janeiro de 2004 - São José da Tapera / Alagoas, 

Sede: Povoado Caboclo. e-mail: institutososcaatinga@gmail.com 

 

    
Aprovado pela Lei Estadual nº 6.830/2007, como Instituto de Utilidade Pública, publicado no D.O.E., em 06 de julho de 2007. 

Aprovado pela Lei Municipal nº 679/2019, como Instituto de Utilidade Pública, publicado no D.O.E., em 17 de setembro de 2010.  
 

 

 

REGULAMENTO 

1º ECOBIKE DO INSTITUTO SOS CAATINGA 

ECOBIKE  

O evento tem a finalidade cultural e social, é uma oportunidade de 

conhecimento sobre o ambiente a fauna e aflora da CAATINGA alagoana, 

na ocasião teremos oportunidade de mostrar aos participantes a 

importância do nosso bioma exclusivamente brasileiro e 

predominantemente nordestino, pela primeira vez no sertão alagoano 

será realizado um evento com essa finalidade, trazer os amantes do 

ciclismo para ter uma visão voltada para a preservação da CAATINGA. 

 

DATA DO EVENTO 27 e 28 DE MARÇO DE 2021 

OBS: as inscrições encerarão no dia 20 de março. 

 

•  INSCRIÇÕES LIMITADAS (50) PESSOAS. 
 

•  As inscrições podem ser feita através do site 
www.institutososcaatinga.com.br, o valor das inscrições podem 
ser divididos no cartão em até 12x, pelo pague seguro, os 
encargos financeiros serão de responsabilidade do titular do 
cartão. Valor da inscrição R$: 300,00 reais. 
 
ESTAR INCLUSO: 
 

•  Almoço, jantar, brindes, equipe de filmagem, local para camping, 
palestra sobre o meio ambiente, seguro de acidente, luau com 
musica ao vivo e certificado do evento. 
 

•  OBS: Todos os ciclistas terão que levar sua barraca que ficará aos 
cuidados da organização do evento. 

 
 
 

http://www.institutososcaatinga.com.br/
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CONCURSO FOTOGRÁFICO: 

No Trajeto será realizado um concurso de fotografia durante o evento, serão 

formados grupos, que sairão no intervalo de 10 minutos cada, onde eles terão 

que registrar os maiores números de fotos no trajeto. Chegando ao local do 

evento cada grupo irá apresentar 05 fotos, que mostrem o impacto causado 

pelo homem ao meio ambiente, e o que de belezas naturais o ambiente tem 

para oferecer, na ocasião a comissão irá avaliar as melhores fotos, e a equipe 

vencedora receberá um premio. 

• As fotos escolhidas serão divulgadas em veículos de comunicação do 
Instituto SOS Caatinga; 
 

• Critérios das fotos:  
Chegando ao local do evento cada grupo irá apresentar em um cartão de 
memoria ou pen drive 05 fotos. 

 
APOIO 

• BPA Batalhão de policia ambiental de alagoas. 

• 02 motos para auxiliar os participantes: Mecânico e 
emergência. 

•  Socorrista. 

• SAMU de prontidão. 

• 04 Carros. 
 

RECOMENDAÇÔES: 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E PROIBIÇÕES: 

• O evento se dará em área de caatinga, logo possui elevadas 
temperaturas, recomendamos roupas leves, uso de protetor solar, tênis 
confortável, capacetes, luvas e traje adequado para o evento. O local 
apresenta os mais diversos terrenos, temos trechos escorregadios em 
aclives e declives, espinhos e plantas que podem causar alergia quando 
em contato com a pele, ex.: Urtigas. 

• Não será permitido captura/manipulação de animais silvestres, por parte 
dos participantes. 
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• OBS: É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE OS INTEGRANTES 
LEVEM OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS 
RECOMENDADOS – EPI’s; 
 

• Não será permitido, em hipótese alguma o descarte de lixo em 
qualquer lugar durante todo o percurso. 

• Existirão penalidades (de acordo com entendimento dos 
organizadores) para o participante que desrespeitar qualquer norma 
estabelecida durante o evento. 
 

DO AFASTAMENTO DO PARTICIPANTE: 

• Usar qualquer meio de transporte não autorizado pela organização; 

• Se algum membro da equipe cometer atitudes antidesportivas ou 
agressão e destruição ao meio ambiente ou com outros participantes, 
será afastado do evento; 

• É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O USO, CONSUMO, GUARDA, 
DISTRIBUIÇÃO, ENTREGA, COMPARTILHAMENTO DE DROGAS 
LÍCITAS E ILÍCITAS NO TRAJETO OU DURANTE O CURSO, SOB 
PENA DE DESLIGAMENTO E O NÃO RECEBIMENTO DO 
CERTIFICADO.  
 

DAS IMAGENS: 

• A organização do 1º evento ECOBIKE na Caatinga terá o direito de 
utilizar e reproduzir todas as imagens fotográficas e de vídeo produzidas 
durante o evento. 
 

DA COMPETÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO: 

• Os organizadores são os responsáveis em executar as datas e 
disposições deste regulamento justificando as alterações quando 
cabíveis. Casos omissos serão decididos através dos mesmos; 

• A organização do evento não cobre despesas médicas além dos 
primeiros socorros prestados no local. Caso necessite de atendimento 
médico ou internação hospitalar, este serão de responsabilidade do 
participante; 

• No caso de condições climáticas adversas ou por razões de segurança, 
a organização se reserva o direito de cancelar e/ou alterar o percurso 
e/ou etapas sem aviso prévio e sem ônus à mesma, inclusive durante o 
andamento do evento; 
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• A organização não se responsabiliza por qualquer acidente antes, 
durante e depois do evento, envolvendo a questão patrimonial e do 
estado de saúde física do atleta; 

• A organização não se responsabiliza por qualquer dano, roubo ou furto 
de equipamentos dos membros das equipes, todos são responsáveis 
por seus equipamentos; 

• Os equipamentos que estiverem no local do evento serão monitorados 
pela nossa equipe (BIKES, BARRACAS).  

• Em casos não descritos neste regulamento a decisão da organização é 
INCONTESTÁVÉL. 
 
 

DO USO DE BEBIDAS 
 

• Não será permitido o uso de bebidas alcoólicas durante o evento.  
 

TRAJET 
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1º PONTOS DE APOIO  

Dia 27 de março sábado 2021, Saída sede São José Tapera. 

 

1º Ponto: Sitio Medeiros hidratação. Frutas e doces  10 KM 

2º Ponto: Terreno do Instituto hidratação. Frutas e doces  13 KM 

3º Ponto: Grupo do sitio cuidado Pão de 

Açúcar hidratação.  

Frutas e doces  07,5 KM 

4º Ponto: Povoado novo Gosto Pão de Açúcar 

hidratação. 

Frutas e doces  08 KM 

5º Entre Montes, ponto de hidratação 

(IGREJA). 

Frutas e doces  09 km 

6º Ponto: Final Pousada Remanso, Piranhas 

hidratação. 

Frutas e doces  03 km 

Total de Kms  50,5 
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2º PONTOS DE APOIO 

Dia 28 domingo Saída Pousada Remanso. 

1º Ponto: Ponto de ônibus hidratação. Frutas e doces  08 KM 

2º Ponto: Casa do seu José Posidônio 

hidratação. 

Frutas e doces  12 Km 

3º Ponto: Povoado Piau hidratação.  Frutas e doces  14 KM 

4º Ponto: Primeira escola depois do Piau 

hidratação.  

Frutas e doces  08 KM 

5º Ponto: Caboclo posto de combustível 

hidratação.  

Frutas e doces  07 KM   

6º Ponto: Entrada de Senador hidratação. Frutas e doces  07 KM 

7º Ponto: Sede do Instituto lanche. Frutas e doces  10 KM 

Total de KMS:  Frutas e doces  66 

Total geral de KMs:   116,5 
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CROGRAMA 

 

CHEGADA A POUSADA DIA 27/03/2021 

• Será oferecido um almoço 

• No período da tarde os participantes irão se acomodar e fazer escolha 
das 05 melhores fotos por equipe, para concorre ao um premio. 

• As 19h:00 será oferecido o jantar regional. 

• As 20h:30 serão ministradas palestra com os temas: AMBIENTE, 
FAUNA E FLORA. 

• As 21h:30 momento de descontração com musica ao vivo. 

• As 00h:00 Pausa para o descanso. 
 

SAIDA POUSADA REMANSO DIA 28/03/2021 

• As 05h: 00 Saída em comboio para pegar a BR aonde chegará às 15h: 
00 ao destino final sede do Instituto SOS CAATINGA onde será 
oferecida um lanche. 
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Termo de Responsabilidade 

Eu_____________________________________________________________ 

portador do RG:__________________, e CPF:_____________________ no 

perfeito uso de minhas faculdades mentais, DECLARO para os devidos 

fins de direito e que se fizerem necessários que: 1º. Estou em plenas 

condições físicas e psicológicas para participar desta aventura e que não 

existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar das 

atividades físicas. 2º. Assumo por minha livre e espontânea vontade, 

todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação (que 

incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando o INSTITUTO SOS 

CAATINGA, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE 

TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos 

materiais, morais ou físicos, que porventura venham acontecer, sem 

geração de ônus para o INSTITUTO, organizadores, mídia e 

patrocinadores. 3º. Compreendi e estou de acordo com todos os itens 

deste TERMO DE RESPONSABILIDADE. 4º. Li conheço, aceito e me 

submeto integralmente a todos os termos do regulamento. 5º. Declaro que 

não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento e percurso, ou outra área 

de visibilidade no evento, arma de fogo, drogas e nenhum material 

publicitário, promocional de cunho político, sem a devida autorização por 

escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que 

ponha em risco o meio ambiente, a segurança do evento, dos 

participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela 

organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 6º. Autorizo o uso 

de minha imagem, para fins de divulgação do evento. 

___________________________________ 

ASSINATURA  

                       _______________, ______ de _________de_______                                                                                                                  

 
 
 

 Marcos Antônio Bezerra Araújo 
Presidente do Instituto SOS Caatinga 


