
 

I 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 dos Rios das Mortes e Rio Araguaia, com início nas cidade turísticas de 
Aragarças GO, Pontal do Araguaia MT, Barra do Garças, que são separadas apenas 
por dois rios, o Rio Garças e o Rio Araguaia, seguindo, pelos municípios mato-
grossenses de  Araguaiana, Cocalinho, Nova Nazaré, Novo Santo Antônio, 
finalizando em São Félix do Araguaia que possui uma das praias de água doce mais 
belas do Brasil localizada em frente a Ilha do Bananal.  

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 08 de julho a 15 de julho de 2017 

- CAFÉ DA MANHÃ: das 5:00h às 5:50h 
- SAÍDA DIÁRIA: às 6:00h  
- ALMOÇO: às 12:00h  
- JANTAR: às 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 I AVENTURA TOUR 

Primeiro lote com desconto de R$ 200,00 

As inscrições serão realizadas através do site www.sistime.com.br 

Valores das inscrições: 
Primeiro lote: Até o dia 5 de Março será R$ 1.000,00 
Segundo lote: A partir do dia 6 de março R$ 1.200,00 

 
Você pode dividir utilizando seu cartão de crédito. Confira! 
 
Serão disponibilizadas apenas 100 vagas, sendo 60 vagas para Mato Grosso e 40 
para outros estados. Não deixe para depois, você pode ficar de fora desta aventura. 

5 - INSCRIÇÕES DO MINI PASSEIO  

http://www.sistime.com.br/


No dia 08 ocorrerá um passeio de 50KM, de Barra do Garças à Araguaiana. 

Valores das inscrições: 
Primeiro lote: Até o dia 5 de Março será R$ 40,00 
Segundo lote: A partir do dia 6 de março R$ 50,00 

6 – INSCRIÇÕES DA COMPETIÇÃO 

No dia 08 ocorrerá um passeio de 50KM, de Barra do Garças à Araguaiana. 

Valores das inscrições: 
Primeiro lote: Até o dia 5 de Março será R$ 50,00 
Segundo lote: A partir do dia 6 de março R$ 70,00 

Categorias:  Super Elite MTB idade livre, Feminino idade livre, Máster  acima de 40 
anos, Speed idade livre e Júnior até 18 anos. 

7- KIT ATLETA 

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

A organização entregará ao biker uma placa, que é de uso obrigatório em todo o 
percurso 

ORGANIZAÇÃO: Wanderli Vilela/ Bruna Lourrani /Secreta Bike. 

MAIORES INFORMAÇÕES  

Ligue: (66) 3401 3009 – Secreta Bike/whatsapp 66 94828-3009 - Wanderli/66 99207 
4303 Bruna Lourrani. 

 

 

 

 

 

 

 

 


