
II AVENTURA TOUR 

1 – O EVENTO 

Este desafio surgiu da vontade de realizar um evento em nível nacional na 

região do vale do Araguaia no período de temporada de praia envolvendo 

belezas naturais, Rio Araguaia, Cachoeiras.  Com início na cidade turística de 
Barra do Garças, passando por Pontal do Araguaia-MT, seguindo, pelos 

municípios de Torixoréu-MT, Baliza-GO, Bom Jardim de Goiás-GO, 
Aragarças-GO e finalizando em Barra do Garças-MT.  

Este evento é para você que gosta de aventura, de desafio, de fazer e fortalecer 

amizades e de comtemplar belezas naturais. 

2 – PROGRAMAÇÃO 

Período: de 12, 13 e 14 de julho de 2019 

Dia 12 - sexta-feira – 100 km (saindo de Barra do Garças, passando pelo 
município de Pontal do Araguaia-MT, Torixoréu-MT e finalizando na região 

de Baliza-GO, na cachoeira Salto do Paraguassú.) 

Dia 13 - sábado- 60 km (saindo da cachoeira Salto Paraguassú, seguindo para 

a cachoeira Águas Limpas.) 

Dia 14 - domingo 100 km (saindo da cachoeira Águas limpas, descendo a 
serra dos “Belos”, sentido a cidade de Bom Jardim de Goiás-GO, chegando 

em Aragarças-GO. 

- CAFÉ DA MANHÃ: a partir das 5:00h  

- SAÍDA DIÁRIA: às 6:00h 

- ALMOÇO: a partir de 12:00h 

- JANTAR: a partir das 19:00h 

3 – DEMARCAÇÃO DO PERCURSO 

O percurso do passeio será demarcado em seus pontos críticos com marcas de 
cal, faixas zebradas, placas e faixas, indicando além das entradas corretas, as 

entradas erradas. 

Embora, o percurso seja considerado apenas de risco médio a organização 

manterá motociclistas, veículos de apoio ao longo de todo o percurso. 



4- INSCRIÇÕES DO II AVENTURA TOUR 

Valores da Inscrição: R$ 550,00 

As pessoas com mais de 60 anos e as pessoas PNEs  ( portadoras de 

necessidades especiais)  têm desconto de  50% no valor da inscrição sendo 

R$ 275,00 em pagamento único. 

Primeiro lote: Do dia 6 de fevereiro ao dia 10 de Março de 2019 com 
desconto de R$ 100,00.  

O valor de R$ 450,00 será dividido em duas vezes, em duas formas de 

pagamento sendo: 

1º pagamento- boleto de R$ 250,00 á vista com vencimento até dia 10 de 

Março de 2019. 

2º pagamento de R$ 200,00 deverá ser depósito bancário ou transferência 
bancária até dia 10 de abril de 2019. 

SE HOUVER VAGAS... 

Segundo lote: (Sem desconto) R$ 550,0. O valor será dividido em duas vezes, 

em duas formas de pagamento sendo: 

1º pagamento- boleto de R$ 300,00 á vista com vencimento até dia 10 de 
Abril de 2019. 

2º pagamento de R$ 250,00 deverá ser depósito bancário ou transferência 
bancária até dia 10 de maio de 2019. 

CONTAS BANCÁRIAS: 

Banco do Brasil Agência: 0571-1 Conta Corrente: 38.790-8 

Banco Bradesco Agência: 3292  Conta Corrente: 29.193-5 

Ambas em nome de Wanderli Vilela dos Santos 

 O comprovante deverá ser enviado via whatsapp: 66-98428-6144 ou no 
email: aventuratourbg@gmail.com 

 

 



Informações e Inscrições no site: 

https://www.queropedalar.com/2o-avetura-tour-moutain-bike  

Serão disponibilizadas apenas 100 vagas! 

 Não haverá devolução do valor das inscrições, em caso de 

desistência o participante poderá transferir sua inscrição a 

outro. 

5- KIT ATLETA 

O kit é composto por uma camiseta ciclista manga longa personalizada do 
evento, uma placa de numeração para a bike, 4 placas de numeração para a 

bagagem. 

O kit será entregue ao atleta mediante a apresentação de documento oficial de 
identificação (CPF, RG, CNH) e recibo de confirmação de inscrição. 

A placa é de uso obrigatório em todo o percurso. 

 

6- MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO: 

Teremos Seguro para todos os participantes; 

Veículos de Apoio: 

Teremos veículos de apoio durante todo o percurso. 

Carros para transportar as bagagens; 

Carros para regaste; caso necessário; 

Motos para maior agilidade; 

Área de camping: 

Haverá área de camping (todos os dias) em local seguro. 

Pontos de Apoio: 

Teremos pontos de apoio ao longo de todo percurso; locais para hidratação 

com agua mineral e frutas; locais para refeições: café da manhã, almoço e 

jantar.  



Cada participante receberá sem nenhum custo no encerramento do evento 

uma medalha e um certificado. O atleta também receberá após 30 dias um 
DVD com imagens de todo o evento. O DVD será enviado no endereço do 

participante ou poderá ser retirado na Secreta Bike localizada na Avenida 

Salomé José Rodrigues 56- Centro- Barra do Garças-MT.  

 

7- DÚVIDAS 

O que devo levar? 

Itens de Segurança: Equipamentos básicos de segurança: capacete (uso 

obrigatório), óculos, luvas, farol, câmara de ar reserva, bomba. 

Itens de Higiene Pessoal: - Shampoo/ condicionador (leve em recipientes 

pequenos); - Material de higiene pessoal (sabonetes, pasta de dente, fio 

dental, escova dental, etc); - Protetor solar; - Absorventes; - Pomada 

antiassaduras; - Repelente; - Spray analgésico; - Papel higiênico;  

Itens para Camping: - Barraca; - Coberta, lençol; - Travesseiro; - 

Colchonete, Colchão inflável; - Lanterna; - Rede.  

 Onde iremos dormir? 

Cada participante levará a sua barraca. O formato, tamanho e outras 
características da mesma ficam ao critério de cada um. 

As barracas serão armadas nas áreas de camping. 

O transporte das barracas, do início ao fim do trajeto, será de responsabilidade 

da equipe de apoio do evento. 

O que fazer se minha bike precisar de manutenção? 

Teremos mão-de-obra itinerante, especializada e gratuita para fazer a 

manutenção da sua bike. 

Observações 

1. Embora a mão-de-obra seja gratuita, as peças utilizadas nos reparos serão 

cobradas; 

2. Para qualquer eventualidade, a organização do evento contará com duas 

bicicletas reservas, que estará à disposição do participante com taxa extra. 



ORGANIZAÇÃO: Wanderli Vilela/ Bruna Lourrani /Secreta Bike. 

MAIORES INFORMAÇÕES 

(66) 3401 3009 Secreta Bike 

(66) 98428-6144 Wanderli 

(66) 99207-4303 Bruna Lourrani 

 


