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MARINHA DO BRASIL 
 

CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ 
 

 

“1ª Edição do Passeio Ciclístico do dia do Marinheiro” 

Anexos: A) Trajeto; 

B) Dicas para um bom passeio; e 

C) Ficha de Inscrição. 

 

1 - DO PASSEIO CICLÍSTICO 

1.1 O EVENTO/1º Edição do Passeio Ciclístico do dia do Marinheiro - Em 

Comemoração ao DIA DO MARINHEIRO – Será realizado no dia 9 de dezembro 

de 2018, na cidade de Parnaíba-PI. O Passeio Ciclístico terá distância aproximada de 

7,6 km. Poderão participar pessoas de ambos os sexos, acima de 12 anos, devidamente 

inscritas de acordo com este regulamento. Menores de idade deverão ter sua inscrição 

feita pelos pais e/ou responsáveis, que obrigatoriamente deverão também estar 

inscritos e acompanhar o menor durante todo o trajeto. 

1.2 Esse evento faz parte das comemorações alusivas ao dia do Marinheiro, o 

Comando do 4º Distrito Naval, por meio da Capitania dos Portos do Piauí, 

realizará a 1ª Edição do Passeio Ciclístico do dia do Marinheiro na cidade de 

Parnaíba-PI, com apoio da SOAMAR-PI (Sociedade Amigos da Marinha – PI) e 

entidades afins, com o intuito de fortalecer os laços de amizade entre a Marinha do 

Brasil e a sociedade Piauiense, bem como chamar a atenção para a utilização deste 

meio de transporte. 

1.3 O Passeio Ciclístico terá CONCENTRAÇÃO, LARGADA e CHEGADA em 

frente à Capitania dos Portos, situada na Av. Nações Unidas, nº 530 – Bairro Nossa 

Senhora do Carmo, conforme mapa do percurso anexo e disponibilizado em 

www.marinha.mil.br/cppi. 

http://www.marinha.mil.br/cppi
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1.4 A concentração será às 7h00 e a largada às 08h00 e terá o seguinte trajeto: 

DIREÇÃO DISTÂNCIA (quilômetros) 

Largada Avenida Nações Unidas, nº 530 
 

Esquerda para Avenida Governador Chagas Rodrigues  0,0  

Direita para Avenida Capitão Claro  1,2  

Esquerda para Avenida Marquês de Paranaguá  1,5  

Esquerda para Avenida Coronel Lucas Correia  2,4  

Continuar na Rua Francisco Severiano  3,4  

Direita para Rua Itaúna  3,6  

Esquerda para Rua Benedito dos Santos Lima  4,2  

Prossiga para Avenida Padre Antônio José Vieira  5,9  

Prossiga para Avenida 1º de Maio  6,5  

Direita para Avenida Governador Chagas Rodrigues  7,2  

Chegada Avenida Nações Unidas, nº 530 7,6  

1.5 O participante deverá trazer a sua bicicleta para poder participar do Passeio 

ciclístico, não haverá empréstimos de bicicletas e equipamentos no local. 

 

2 - DAS REGRAS GERAIS DO EVENTO 

2.1 Ao participar deste Passeio Ciclístico (evento) o participante assume total 

responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o regulamento e 

suas regras. 

2.2 Ao participar deste evento, o participante cede todos os direitos de utilização de 

sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda 

que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão 

e/ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

2.3 O participante entende que deve fixar em sua bicicleta ou roupa, a pedido da 

organização, qualquer tipo de identificação, publicidade e divulgação de 

patrocinadores e apoiadores do evento. Sendo sua utilização obrigatória. 

2.4 Haverá para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio 

médico, para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade do 

atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra 

necessidade será efetuado na Rede Pública sob responsabilidade desta. A 

Organização, seus Patrocinadores e/ou Apoiadores não têm responsabilidade sobre as 

despesas médicas e medicamentos que o participante venha a ter/precisar durante ou 

após o passeio. 
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2.5 O participante ou seu acompanhante responsável, poderá se decidir por outro 

sistema de atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de 

emergência e médico entre outros) eximindo a organização de qualquer 

responsabilidade, direta ou indireta sobre as conseqüências desta decisão. 

2.6 A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes, tais como Guarda 

Municipal e Policia Militar. Além disso, haverá Monitores para a orientação dos 

participantes. 

2.7 Serão colocados à disposição dos participantes inscritos os sanitários da Capitania 

e banheiros químicos. 

2.8 Não haverá guarda-volumes, ficando o participante responsável por todos os seus 

bens. 

2.9 Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de 

segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 

2.10 O participante que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas 

neste REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar a organização qualquer 

impedimento de sua parte, este poderá a qualquer tempo ser impedido de participar 

deste evento. 

2.11 Aos menores: é obrigatório estarem acompanhados de maior ou responsáveis. 

2.12 A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 

regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento informando estas 

alterações na Retirada do Kit passeio. 

2.13 São aconselháveis o uso de protetor solar e portar recipiente próprio com água, 

bem como fazer uso de equipamento de segurança (joelheira, cotoveleira) e calçado 

adequado. O uso do capacete é obrigatório. A organização não irá fornecer nenhum 

dos equipamentos, sendo estes de responsabilidades do participante. 

 

3 - DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Aos primeiros 300 (trezentos) participantes inscritos receberão cada um, uma 

camiseta, que será personalizada e uma pulseira. 

3.2 A opção de escolha de tamanho das camisetas promocionais, deverão informadas 

no ato da inscrição. Os Kits serão entregues nos dias 07 e 08 de dezembro na 

Capitania dos Portos e no domingo, das 7h00 às 07h45, ou enquanto durarem a 

quantidade de 300 kits, no local da CONCENTRAÇÃO. 

3.3 Para a retirada do Kit passeio é obrigatório à apresentação da inscrição. O Kit só 

poderá ser retirado, exclusivamente, pelo participante inscrito. 

3.4 Não serão entregues kits depois do horário informado acima e/ou quando findo o 

estoque. 
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4 - DAS REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO 

4.1 Se o participante for menor de 18 anos, será necessária a autorização por escrito 

dos pais ou do responsável, sendo que este responsável terá total responsabilidade 

pelo menor de idade. 

4.2 A organização do Passeio Ciclístico, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores, não se responsabilizam por MENORES E PARTICIPANTES NÃO 

INSCRITOS que por ventura estejam entre os PARTICIPANTES INSCRITOS na 

concentração e no trajeto do evento. 

4.3 O Passeio Ciclístico terá duração máxima de 02h (duas horas) sendo a área da 

Chegada e seus equipamentos/serviços desligados/desativados após este período. 

4.4 O participante deverá seguir no passeio obedecendo ao seu trajeto, delimitações de 

pista, sentido de via e indicações do pessoal competente e dos agentes da guarda 

municipal e Policia Militar que estarão no apoio ao evento. A organização não será 

responsável por quaisquer ocorrências que possa haver com a atitude de participantes 

que saírem ou desistirem do trajeto mudando de pista e ou transitando por vias não 

delimitadas para o evento e pelo sentido do trajeto. 

4.5 O participante assume e expressamente declara que é conhecedor de seu estado de 

saúde e capacidade física, e está devidamente apto para participar do evento. 

4.6 A organização não fornecerá serviço mecânico, sendo de responsabilidade do 

ciclista o conserto antes, durante e depois do passeio. A bicicleta e material de 

segurança, tais como capacete (uso obrigatório) ou outros, são de responsabilidade do 

participante. 

4.7 Como APOIO, a organização irá fornecer água durante o evento e frutas após o 

evento para os participantes inscritos, na concentração. 

 

5 - DAS INSCRIÇÕES, PRAZOS E SORTEIOS 

5.1 As inscrições serão somente realizadas na Capitania dos Portos do Piauí, no 

período de 12/11/2018 a 07/12/2018, das 08h00 às 11h30 e de 13h30 as 16h00, 

inscrições são gratuitas, vinculadas apenas a doação de 2 kg de alimento não 

perecível, exceto sal, que serão revertidos em prol da comunidade carente/entidade 

assistencial do município de Parnaíba-PI, a critério da Capitania dos Portos do Piauí. 

Poderão participar do passeio pessoas que não se inscreveram e que estejam aptas no 

momento da largada, mas não terão direito a participarem do sorteio dos brindes. 

5.2 A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades/ 

disponibilidades técnicas/ estruturais sem prévio aviso. 

5.3 No ato da inscrição o participante receberá um número que é o do formulário 

preenchido a titulo de sorteio no encerramento do passeio ciclístico.  

5.4 O sorteio será realizado no local de chegada do passeio, através de retirada 

simples de um número da urna, que conterá todos os números dos formulários 

preenchidos.  
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5.5 Somente terá direito ao sorteio dos brindes os participantes que estiverem 

presentes no local. 

 

6 - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Estou de acordo com o termo de responsabilidade. 

IMPORTANTE: 

Declaro que: 

Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição na 1º 

Edição do Passeio Ciclístico do dia do Marinheiro - Em Comemoração ao DIA 

DO MARINHEIRO, são de minha total responsabilidade. Li e estou plenamente de 

acordo com o Regulamento do evento, disponível em www.marinha.mil.br/cppi, 

declinando, expressamente, que todas as normas e regras constantes são pautadas pelo 

equilíbrio e bom senso, e não posso, assim, alegar futuramente não concordar com as 

mesmas. Participo do 1º Edição do Passeio Ciclístico do dia do Marinheiro - Em 

Comemoração ao DIA DO MARINHEIRO por livre e espontânea vontade, 

isentando de qualquer responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores, Apoiadores 

e Realizadores, em meu nome e de meus sucessores.  

 

7 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 Informações técnicas, dúvidas sobre o evento, cadastro ou inscrições, deverão ser 

enviadas para o e-mail secom.cppi@marinha.mil.br, para que sejam registradas e 

respondidas a contento. 

7.2 A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do passeio, 

incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente. 

7.3 As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão 

ORGANIZADORA e/ou pelos organizadores/ realizadores de forma soberana, não 

cabendo recurso a estas decisões. 

Parnaíba, PI,. em 12 de novembro de 2018. 

 

 

BENJAMIN DANTE RODRIGUES DUARTE LIMA 

Capitão de Fragata 

Capitão dos Portos 

ASSINADO DIGITALMENTE 

http://www.marinha.mil.br/cppi

