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Regata Velejaço Solidário Molhes da Barra do Ribeiro 
PoA-Barra do Ribeiro-PoA 

Dia 09/07/2022, sábado, 10h  
(Em caso de condições adversas de tempo, o evento será transferido para 

23/07/2022, sábado 10h)  
 
 

Informações complementares (V1) 
(não fazem parte do Aviso de Regata) 

 
A data e local do evento  
O evento ocorrerá no dia 9 de Julho de 2022 na Praia da Picada ao sul do canal do Arroio Ribeiro 
nas proximidades das coordenadas 30° 17.254' S 051° 17.888' W.  
 

1- Doações  
A prefeitura de Barra do Ribeiro se encarregará de receber as entregas nas tendas instaladas na 
Praia da Picada e posteriormente fazer a distribuição através da secretaria de desenvolvimento 
social da cidade.  
As doações poderão ser feitas de duas maneiras:  
 

Pelos próprios Cruzeiristas na tenda recebedora na beira da praia com apoio ou não de 
bote “vai e vem” oferecido(s) pelo(s) clube(s), dos próprios participantes do evento ou de 
colaboradores do local; ou 
 
Através de fornecedores da própria cidade, sendo a escolha a critério do Cruzeirista, e 
como sugestão temos o contato do Mercado do Alemão (051)99998.4861 contato 
Dionata. Cada doação adquirida no Mercado do Alemão será separada com o nome da 
embarcação e entregue junto as demais doações na tenda da prefeitura na beira da praia.  
 

2- Plano de Navegação e apoio em caso de acidentes  
 
O inicio da navegação se dará nas proximidades do farolete Nº 127 PIAVA tomando rumo 
sul para cruzamento do canal de Belém nas proximidades da boia Nº118 do canal e por 
fim o rumo da Praia da Picada na cidade de Barra do Ribeiro para ancoragem nas 
proximidades das coordenadas 30° 17.254' S 051° 17.888' W.  
 
A navegação para o destino ficará a cargo do Comandante da embarcação que será o 
responsável pela precaução com redes, troncos e outros obstáculos perigosos a 
navegação nesta época do ano, bem como pela análise meteorológica pré evento.  
O Comandante será responsável pelo uso de coletes salva vidas de todos os tripulantes a 
bordo da embarcação.  
O Comandante será responsável pelo correto cumprimento das normas do RIPEAM.  
É necessária máxima atenção ao calado requerido durante a navegação dentro da 
enseada da Barra do Ribeiro especialmente para embarcações com calado superior a 2m.  
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E necessária máxima atenção durante o cruzamento do canal de navegação nas 
proximidades da boia 118 devido ao tráfego de navios de grande porte no canal.  

 

 
 
Emergências médicas durante o velejaço  
A secretaria de saúde da Barra do Ribeiro prestará atendimento médico 24h e será 
responsável pela evacuação médica dos participantes em caso de acidentes. O pronto 
atendimento da Barra do Ribeiro fará a remoção do(s) acidentado(s) para o posto de 
pronto atendimento da cidade. O contato inicial para requisitar pronto atendimento de 
emergência 24h será pelo telefone (51)34821540 e o Canal 16 VHF.  
 
 

3- A ancoragem  
A ancoragem ocorrerá em frente a Barra do Ribeiro ao Sul do canal do Arroio Ribeiro logo 
após o trapiche da cidade em uma área compreendida entre a areia da praia para 
embarcações de baixo calado até 1000m conforme marcações abaixo (marcações já 
disponíveis no App Navionics) nas proximidades das coordenadas 30° 17.254' S 051° 
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17.888' W. A prefeitura de Barra do Ribeiro, na pessoa do Sr Prefeito Jair Machado, 
disponibilizou a área colocando a disposição dos cruzeiristas todo o aparato de 
segurança necessário liberando a aproximação para a areia da praia da Picada em baixa 
velocidade. É necessária a máxima atenção com banhistas quando da aproximação da 
praia para desembarque. A aproximação de botes, veleiros e outras embarcações deverá 
ser feita perpendicular a praia com velocidade não superior a 2kt. As embarcações que 
quiserem ancorar dentro do arroio deverão fazê-lo por conta e risco do Comandante da 
embarcação atentando as marcações de perigo e para o estreito eixo do canalete de 
acesso e também o nível de água e calado requerido para ingresso.  
 

 
 

4- Almoço no local  
Cada cruzeirista poderá escolher preparar seu almoço a bordo de sua embarcação ou 
solicitar o almoço sugerido e preparado no Restaurante Botequim do Lago conforme 
instruções abaixo. 
O almoço sugerido será a famosa tainha na taquara recheada Barrense servida no próprio 
restaurante. 
O Restaurante Botequim do Lago, Fone (051) 998928042 com Márcio, será o responsável 
pela preparação do prato que consistirá de uma tainha com acompanhamento de salada. 
O custo de cada tainha na taquara será de R$ 35,00 pagos na hora da retirada ou com 
antecedência, a critério do cruzeirista, através do PIX (celular) (51) 99907.5553 Márcio da 
Silva Vasconcelos.  
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O transporte entre a praia e a embarcação poderá ser feito em embarcação de apoio 
própria do Cruzeirista ou através dos botes de apoio ou embarcações de colaboradores 
da Barra do Ribeiro que estarão a disposição e circulando entre a praia e as embarcações.  
Após o almoço, os cruzeiristas terão tempo livre para retornar as suas bases, velejar, 
conhecer o Arroio Ribeiro ou caminhar pela praia.  
 

5- Recolhimento de lixo  
Os cruzeiristas serão os responsáveis pelo armazenamento do seu lixo. A prefeitura 
disponibilizará depósitos para armazenamento de lixo na Praia da Picada sendo 
responsabilidade de cada um acessa-los para descarte de seu lixo.  
 

6- Pernoite  
O pernoite ocorrerá em frente a Praia da Picada ou dentro do Arroio Ribeiro, a critério dos 
Cruzeiristas, e observando o vento predominante, sendo aconselhável alterar o local de 
ancoragem em função do vento e calado. A Prefeitura se responsabilizará pela segurança 
dos locais de pernoite com o apoio da brigada militar 24h. A prefeitura disponibilizará 
pronto atendimento médico 24h através do centro de pronto atendimento da cidade e de 
uma ambulância no local.  
 

7- Retorno as bases de origem  
Após a entrega das doações o retorno as bases de origem será livre, sendo o 
Comandante da embarcação o responsável por avaliar as condições meteorológicas e de 
navegação antes de iniciar a navegação de retorno.  
 

8- Dúvidas, sugestões e reclamações  
Dúvidas, sugestões e reclamações serão muito bem vindas. 
O contato poderá ser feito diretamente pelos telefones  
51 99847.9271 Jair Machado – Prefeito Barra do Ribeiro 
51 98116.7736 Carlos Rutkoski - Secretário do Desenvolvimento Econômico, Turismo, 
Desporto e Lazer 
51 99805.4756 Odecio Adam – Comissão de Regata 
51 99377.7977 Cristian Yanzer  


