
 
 

INSTITUTO S0S CAATINGA 
CNPJ: 06.092.678/0001-28; Fundado em 27 de Janeiro de 2004 - São José da Tapera / Alagoas, 

Sede: Rua Manoel Marciano, nº 1323, centro, São José da Tapera / Alagoas.  
E-mail:institutososcaatinga@gmail.com 

 

REGULAMENTO 

V 48 HORAS DE AVENTURA NA CAATINGA 

15 A 17 DE JULHO DE 2022 

 

 VALOR DA INSCRIÇÃO: O primeiro lote será no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), o segundo lote R$ 350,00 e o terceiro lote R$ 400,00. 

O pagamento pode ser em deposito bancário, pix, e cartão de crédito, os 

acréscimos da maquineta é de responsabilidade do participante. 

 

  Incluso no pacote: alimentação, local para camping, certificado, kit do 

evento, seguro de vida.  

 

DA PROGRAMAÇÃO PARA O EVENTO: 

 CONCENTRAÇÃO: Todos os participantes devem se concentrar na 

praça Central de São José da Tapera, após a chegada de todos os 

participantes, será realizado o deslocamentos de todos até o local do 

evento. 

 

 APOIO: O evento terá presença do BPA - Batalhão de Polícia Ambiental 

de Alagoas e da SAMU de São José da Tapera; 

 

FOTOS: 

 Será realizado um concurso de fotografia durante o evento; 

 As fotos escolhidas serão divulgadas em meios de comunicação do 

Instituto SOS Caatinga; 
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 Critérios das fotos: Cada participante deverá entregar uma foto 

escolhida para cada categoria (AMBIENTE, FAUNA E FLORA) que 

serão avaliadas por especialistas. 

 

DA DEFINIÇÃO DAS EQUIPES: 

 Será feito sorteio para formação de 3 (três) equipes. Toda equipe terá 

um ou dois monitores responsável pelo registro das equipes, com um 

rádio comunicador para auxílio. Os monitores possuem autoridade para 

fazer checagem de equipamentos obrigatórios a qualquer momento. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E PROIBIÇÕES: 

 O evento se dará em área de caatinga, logo possui elevadas 

temperaturas, recomendamos uso de protetor solar, tênis confortável ou 

bota de cano longo, calça comprida, e camisa de manga longa ambos 

de tecido militar ou similar, e o uso de perneira. 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. 

 Não será permitido captura / manipulação de animais silvestres, por 

parte dos participantes. 

 OBS: É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE OS INTEGRANTES 

LEVEM OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS 

RECOMENDADOS – EPI’s; 
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OBRIGATÓRIOS: 

 EPI’S : BOTA, PERNEIRAS, BARRACA DE CAMPING, MOCHILA DE 

HIDRATAÇÃO OU CANTIL, CALÇA COMPRIDA, CAMISA DE 

MANGAS LONGAS, LANTERNAS E COLCHONETES. 

 Todos deverão portar um kit de primeiros socorros contendo: Gaze 

esterilizada, Esparadrapo, Atadura, Antisséptico, Álcool 70%, máscara, 

Pinça, Medicamentos recomendados pelo seu Médico (antialérgicos, , 

entre outros). 

  Recomendado o uso de: 12 máscaras não descartáveis (04 por dia para 

03 dias, sugerimos que não seja descartáveis devido ao meio ambiente, 

mas caso escolham descartáveis, 15 máscaras (5 por dia para 3 dias), 

lembrando que iremos ter locais para descarte adequados. 

 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. 

  OBS: TODOS OS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CARTÃO 

DE VACINA COM AS TRÊS DOSES DE IMUNIZANTES JÁ TOMADAS. 

NA SEMANA DO EVENTO, OS ACAMPANTES DEVERÃO FAZER O 

EXAME PCR (LAMP OU RT) OU ANTÍGENO, E O RESULTADO 

DEVERÁ SER ENVIADO PARA NOSSA EQUIPE. EM CASO 

POSITIVO A INSCRIÇÃO DO ACAMPANTE SERÁ TRANSFERIDA 

PARA UM PRÓXIMO EVENTO. 
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DO AFASTAMENTO DO PARTICIPANTE: 

 Proibido 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; 

 Em hipótese alguma será permitido levar qualquer material que for 

encontrado nas expedições, mesmo que esses estejam descartados; 

 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 48 Horas de Aventura 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 
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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; 

 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; 

 Em casos não descritos neste regulamento a decisão da organização é 

INCONTESTÁVÉL. 

 

 

 

 

DO USO DE BEBIDAS 

 

 Fica terminantemente proibido o uso de bebidas alcoólicas e 

congêneres, durante a realização do curso 48horas na caatinga. 

 

 


