
 
 

 

 
 

 

 

SEJA BEM-VINDO! 
 
É uma satisfação recebê-lo no Campeonato Centro Sul-americano de Laser 2015!  
Seja bem-vindo a Porto Alegre, um ótimo lugar para conhecer, navegar e ter momentos 
incríveis! 
 
Participam deste evento velejadores da Argentina, Bermudas, Chile, Colômbia, Equador, 
México, Antilhas Holandesas, Peru, Estados Unidos da América, Ilhas Virgens dos EUA, 
Uruguai, Venezuela e do país anfitrião Brasil. 
 
Aproveite cada momento! 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS AOS PARTICIPANTES 
 

PROGRAMAÇÃO GERAL 
Classes Laser Radial 
DATA HORA ATIVIDADE 

19/10/2015, 2ª feira 9h-11h  
11h  
12h  
14h 

Inscrições e verificação de equipamentos  
Reunião de comandantes Laser Radial Encerramento das 
inscrições Laser Radial  
Regatas 

20/10/2015, 3ª feira 14h Regatas 

21/10/2015, 4ª feira 14h Regatas 

22/10/2015, 5ª feira 14h Regatas 

23/10/2015, 6ª feira 13h  
18h 

Regatas  
Entrega de prêmios e encerramento Laser Radial 

 Classes Laser Standard e Laser 4.7 

DATA HORA ATIVIDADE 

24/10/2015, Sábado 14-18h Inscrições e verificação de equipamentos 

25/10/2015, Domingo 09-18h Inscrições e verificação de equipamentos 

26/10/2015, 2ª feira 11h  
14h  
20h 

Reunião de comandantes  
Regatas  
Evento social de abertura  

27/10/2015, 3ª feira 14h  
19h 

Regatas 
Assembleia Geral da Classe Centro Sul Americana 

28/10/2015, 4ª feira 14h Regatas  

29/10/2015, 5ª feira 14h Regatas  

30/10/2015, 6ª feira 14h 
20h 

Regatas  
Entrega de prêmios e encerramento  

 

1) Chegada a Porto Alegre (inclusive chegada antecipada) 
O aeroporto Internacional de Porto Alegre Salgado Filho fica a 18km de distância do 
clube (25 a 30 minutos de carro). 

 
Sugestões de meios de transporte: 
- Táxi (do aeroporto ao clube custa em torno de R$ 50,00) 

 
- Transfer (shuttle) 
Portovan (agendamento com Fernanda no email Fernanda@portovan.com.br + 55 51 
9963.1391. Valores cobrados pela Portovan com agendamento prévio: 

 
Aeroporto – Veleiros do Sul 
VAN de 08 Lugares = R$ 150,00 
VAN de 15 Lugares = R$ 170,00 
Micro de 25 Lugares = R$ 220,00 

 
Veleiros do Sul – Aeroporto  
VAN de 08 Lugares = R$ 150,00 
VAN de 15 Lugares = R$ 170,00 
Micro de 25 Lugares = R$ 220,00 

 
Transporte de grupos (exemplo, grupos que queiram sair para jantar) 
Diária de 5 horas (Pegar no Clube levar no restaurante, aguardar e depois deixar no 
Clube) 
VAN de 15 Lugares = R$ 350,00 
MICRO-ÔNIBUS 25 Lugares = R$ 550,00 

mailto:Fernanda@portovan.com.br
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O VELEIROS DO SUL está localizado na Avenida Guaíba, 2941 bairro Vila Assunção, Porto 
Alegre (RS) 
 

 Ao chegar ao clube, apresente-se na portaria, faça o registro de entrada e informe se 
tem reserva no alojamento. Caso tiver reserva de alojamento, deve efetuar o 
pagamento e retirar a pulseira de livre acesso aos alojamentos. 

 Após o registro na portaria, dirija-se para a secretaria do campeonato para efetuar o 
registro no campeonato. 

 
2) Alojamentos 

 
 

As delegações foram distribuídas conforme segue: 
 

Alojamentos Disponíveis Ocupados 

Alojamento 1 8 5 

Alojamento 2 10 8 

Alojamento 3 16 13 

Alojamento 4 8 5 

Alojamento 5 16 14 

Alojamento 6 14 14 

Alojojamento 7 11 11 

Total 83 70 

 

 Oferecemos roupa de cama, mas é necessário trazer toalha de banho. 

 O clube oferece acesso à internet.  

 Das 22 horas até às 7 horas é solicitado silêncio na área dos alojamentos. 

 O controle remoto do ar condicionado fica com a portaria do Clube. É 
necessário solicitar na portaria para ligar e desligar.  

 Acompanhantes podem escolher hotel conforme lista disponibilizada no aviso 
de regatas. 
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3) Banheiros e vestiários do Clube 

 Os velejadores hospedados nos alojamentos do Clube poderão usar os 
banheiros e vestiários localizados no térreo do mesmo prédio dos alojamentos. 
Na área próxima ao salão de festas, existe mais um banheiro social (feminino 
e masculino). 

 A área da piscina também conta com vestiários (feminino e masculino) com 
chuveiros. 

 

4) Credenciamento 

 O credenciamento e retirada dos ‘kits de boas vindas’ deverá ser feito, nos 
dias 17 e 18/10 e nos dias 24 e 25/10, a partir das 9h, no Escritório de 
Regata.  

 Os competidores deverão registrar a entrada e saída de todos os 
equipamentos em formulário disponível na portaria do Clube. 

 O portão principal de acesso ao Clube fecha às 23h. 

 Não é permitido ingresso de pessoas sem convite ao Clube. Os convites 
devem ser retirados na Secretaria Administrativa no horário de expediente.  

 

5) Secretaria Administrativa 

 Está localizada junto à entrada principal do Clube, ao lado da portaria.  

 Horário de funcionamento: 
o Segunda a sexta-feira: de 9:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00. 
o Sábados, Domingos e Feriados: de 9:00 às 12:00 e de 13:00 às 18:00.  

 Contatos: Nair, Paulo ou Adriana | +55 (51) 3265.1733 ramais 200 e 201. 

 Para guarda de valores (dinheiro) das delegações, forneceremos envelopes 
lacráveis e cofre. Somente o team leader poderá fazer uso deste serviço 
(guardar e retirar valores). 

 
6) Escritório de Regata 

 Todo atendimento oficial do campeonato será realizado nesta secretaria.  

 A secretaria do campeonato está localizada no corredor de acesso ao salão 
social.  

 O horário de funcionamento é das 09h da manhã até 2 horas após a chegada 
do último barco competidor ao Clube, ou 18h, o que for mais tarde.  

 Contatos: Ricardo ou Odécio | +55 (51) 3265-1733 | +55 (51) 3265.1717 
ramais 208 e 209 | Email: esportiva@vds.com.br. 

 

07) Internet 

 O Clube possui internet WI-FI. Os usuários poderão utilizar seus equipamentos 
e computadores portáteis livremente, através da rede aberta Veleiros do Sul 
(sem senha) 

 Haverá um espaço cyber com computadores à disposição dos competidores e 
acompanhantes na varanda do mezanino. 

 

08) Alimentação  
Para as delegações hospedadas no clube, o café da manhã poderá ser feito 
no restaurante.  

 Café da manhã: ao valor de R$ 16,00 por pessoa (das 8h às 10h). 

mailto:esportiva@vds.com.br
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 Almoço: para velejadores o restaurante do Clube servirá almoço de 11h30min 
às 15h ao valor de R$ 20,00 por pessoa (buffet), de segunda a sábado; e 
domingos e feriados ao valor de R$ 26,00 por pessoa (buffet).  

 Lanches:  a copa trabalhará com lanches e salgados, com pagamento direto 
no local.  

 Jantar: das 19h às 21h (em caso de retardamento ou chegada antecipada da 
regata, poderá ser servido antes). A cozinha fecha às 22h. 
o Prato velejador, o valor será de R$ 20,00 por pessoa ou cardápio da carta.  

 

09) Ambulatório e Primeiros Socorros 

 Temos convênio com o SOS Unimed para emergências médicas. Em caso de 
algum acidente, informar imediatamente a secretaria do campeonato ou ligar 
para 0800.7070.007.  

 Durante o dia no período de 19 a 30 de outubro haverá um socorrista de 
plantão juntamente com duas enfermeiras no local junto a Escola de Vela 
Minuano prestando atendimento (Aferição da Pressão Arterial, Teste  HGT – 
Glicemia, Oximetria, pequenos curativos, orientações para casos de 
desidratação e mal-estar, atendimentos aos primeiros socorros e acionamento 
de Unimed e/ou SAMU, se for o caso. 

 Na portaria do Clube existe uma caixa de primeiros socorros para pequenos 
curativos 24h por dia. 

 

10) Piscina  

 O uso da piscina será permitido a todos os velejadores participantes, oficiais e 
acompanhantes. 

 

11) Lavanderia 

 
 O clube oferecerá o serviço de lavanderia terceirizada LAV e LEV, onde cada 

velejador ou país poderá fazer sua programação de uso. 

 Contato: +55 (51) 3246.8675 | +55 (51) 8451.0587, com Jefferson. 

 Todos os dias, de 19h às 19h30min, a LAV e LEV fará o recolhimento da 
roupa, junto a portaria do clube. A devolução será no dia seguinte, no mesmo 
local, às 10h. 

 A cobrança é feita diretamente com a lavanderia e o valor para 01 cesto de 
roupa (aproximadamente 25 a 30 peças) é de R$ 48,00. Valor por peça 
individual R$ 10,00. 
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12) Pacotes turísticos 

 Sugerimos a empresa PORTOVAN que trabalha com a venda de pacotes 
turísticos, tanto para visitação a lugares de Porto Alegre, quando para cidades 
próximas. Consulte as oportunidades e adquira seu pacote com antecedência, 
para garantir vagas.  

 Portovan (com Fernanda pelo email fernanda@portovan.com.br + 55 51 
9963.1391).  

 
13) Estacionamento de veículos 

 Os veículos dos competidores deverão ficar estacionados no pátio, sob 
orientação da guarda do Clube. 

 
14) Estacionamento de caminhões, carrinhos de botes e carretas rodoviárias 

 Caminhões: junto à antiga quadra de esportes. 

 Carretas rodoviárias: atrás do hangar de obras. 

 Carrinhos de encalhe dos botes: no corredor junto aos hangares 2, 3 e 4. 
 
15) Local para guarda dos botes de apoio e de técnicos 

 Os botes devem ser lançados à água pela RAMPA CENTRAL e o local de 
atracação será nos flutuadores localizados nos 10 primeiros boxes do trapiche 
1 próximo a esta rampa. 

 Quando em terra, os botes devem ficar próximos à rampa central no corredor 
junto ao hangares 2, 3 e 4. 

 
16) Ponto de Combustível 

 O ponto (posto) de combustível está localizado na área leste. 

 Horário de funcionamento de 2ª a 6ª feira: 10h às 18h. 

 Horário de funcionamento aos sábados e domingos: 9h às 18h. 

 Valor do litro de gasolina: R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) 

 Valor do litro óleo 2 tempos: R$ 30,00 (trinta reais) 

 Forma de pagamento:  
 Quando em espécie, deverá ser adquirido um vale combustível na Secretaria 

Administrativa. Entregar este documento no local de abastecimento ao 
responsável (Sr. Adriano).  

 O pagamento com cartões débito, bandeiras VISA, Mastercard e American 
Express, podem ser feitos no local do abastecimento. 

 

17) Local para guarda dos barcos e equipamentos dos competidores 

 Os barcos dos competidores deverão ficar estacionados no pátio, sempre 
observando demarcações no chão.  

 Os equipamentos deverão ser guardados junto aos barcos (identificados por 
país), em frente ao Hangar 1 localizado ao lado da Secretaria do Campeonato 
e Hangar 2 localizado em frente ao Playground. A área em frente às 
mangueiras deve ficar livre para ser usada somente quando estiver lavando o 
barco e equipamentos. 

 Não será permitida a presença de barcos nos corredores do hangar e do pátio 
a não ser quando em deslocamento para ida e retorno a água. 

  

mailto:fernanda@portovan.com.br
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18)  Visite a Lojinha do Clube  

 Adquira souvenir e material promocional do Veleiros do Sul em nossa lojinha 
localizada na Secretaria Administrativa. 

 Horário de funcionamento: de 9h às 12h e das 13h às 18h. 
 

19) Pagamentos e Casa de Câmbio 

 Todos os ambientes do clube aceitam pagamento com dinheiro (moeda 
corrente local - REAL) e cartões débito/crédito bandeiras VISA, Mastercard e 
American Express. 
 

 CASAS DE CÂMBIO (BarraShoppingSul, a 5 minutos do clube) 

 VITÓRIA TURISMO E CÂMBIO 
Av. Diário de Notícias, 300/loja 2123, Piso Guaíba - Telefone:3257.9400. 

 CONFIDENCE CÂMBIO 
Av. Diário de Notícias, 300/sala 1061, Piso JOCKEY - Telefone:3072.9190. 

 

20) Transporte público  

 As linhas de coletivos/ônibus urbano que passam perto do Clube são 179 – 
Serraria (passa na Avenida Diário de Notícias) e 171- Ponta Grossa, 184 - 
Juca Batista, 188- Assunção e 186 – Liberal (passam na Avenida Wenceslau 
Escobar). 

 Lotação: linhas ‘Guarujá’ ‘Cristal - Otto’ e ‘Tristeza via Wenceslau Escobar’ são 
as mais indicadas. 
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TELEFONES ÚTEIS 
 

Oficinas e reparos (VDS) 

Serviço Contato Fone Serviço Contato Fone 

Elétrica 
Arakem Jr 9969-4107 

Marcenaria 

Luiz 
Figueiredo 

9967-6529 

Ferragens  

Alexandre 
Rímoli  

8122-8288 Figue 9849-9686 

Niels Rump  8115-0022 

Marinheiros 
Autônomos 

Joel Rosa 9969-7023 

Manotasso 9971-6439 
3249-1611 

Paulo Morel 9702-5505 

Lamb 
Náutica 

8183-5676 João Rosa 9113-4373 

Fibra/Pintura 

Xirú Valdoir 9968-6639 
9811-4578 

Fernandes 9714-7419 

Miguel dos 
Santos  

9266-2844 Mauro 
Alves  

9652-9020 

Fabiano 
Paz  

9613-6789 Luizinho 
Náutica 

9266-1017 

Antonio M. 
Tartaruga  

9684-0571 

Mecânica 

José Carlos 
Santos  

9964-8106 

Lojas 
Náuticas  

Equinautic 3268-6675 Roberto 
Bortolaso 
ou 
Conceição  

9371-6332 
9105-8398 

Sul Náutica 3269-2332 

Veleria 

Roberto 
Bortolaso 
ou 
Conceição  

9371-6332 
9105-8398 

Piccolo 
Sails  

3266-7196 
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Serviço Empresa Fone Obs Endereço 

Aeroporto Salgado Filho 3358-2000   

Aluguel de 
Veículos 

Portovan 9963-1391 Com Clóvis ou 
Fernanda 

 

Ambulância e 
Emergência 
médica 

Unimed 800-7070-
007 

  

Bombeiros  193   

Brigada Militar  190   

Farmácia  Agafarma 32477800 A portaria pode 
chamar a 
qualquer hora. 

 

Panvel 24h 3218-9000 

Prefeitura  156   

Pronto Socorro SAMU 192   

Rodoviária  3210-0101   

Shopping Barrashopping 4003-4171 Das 11h às 23h Av. Diário de 
Notícias, 300, 
Cristal 

Paseo Zona 
Sul 

3025-7850 Das 10h às 22h Av. Wenceslau 
Escobar, 1823 – 
Tristeza 

Praia de Belas  3131-1700 Das 10h às 22h Av. Praia de Belas, 
1181 - Praia de 
Belas 

Supermercados BIG 4003-4171 BarraShoppingSul Av. Diário de 
Notícias, 300, 
Cristal 

Nacional 3901-5277  Av. Wenceslau 
Escobar, 1286 – 
Tristeza 

Táxi 24h Disk Táxi 3266-0700 A portaria pode 
chamar a 
qualquer hora. 

 

Tele Táxi 3223-3022 

Gaúcha Táxi 3266-3636 

App Easy Táxi http://www.easytaxi.com/br/ 

App 99 taxis http://www.99taxis.com/ 
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Legenda 

1. Portão de entrada 15. Quiosques coletivos 

2. Portaria 16. Ponto combustível 

3. Vestiários 17. Piscina Adulto 

4. Biblioteca e comunicação 18. Lancheria e Vestiários piscina 

5. Playground 19. Guincho rápido e guincho grande  

6. Escola de Vela Minuano 20. Pier 

7. Salão social 21. Rampa central 

8. Academia 22. Hangar de obras 

9. Churrasqueira Vento Sul 23. Secretaria Esportiva 

10. Oficinas 24. Hangar 1 

11. Estacionamento 25. Secretaria Administrativa 

12. Estacionamento 26. Alojamentos 

13. DMAE 27. Conselho Deliberativo 

14. Campo futebol e quadra poliesportiva  

 
 

 
A Comissão Organizadora do Veleiros do Sul deseja  

uma boa estadia, boa sorte e bons ventos! 
 

 


