
 

 
 

 

 
 

 

MUNICÍPIO DE FÊNIX 
5ª EDIÇÃO DE 15 A 18/11/2017 

 
DAS RAZÕES E MOTIVAÇÕES DO PROJETO 

  Há mais de quatrocentos anos os espanhóis, comandados pelo Capitão Rui Diaz 
de Melgarejo, aportaram-se nestas plagas fundando “Villa Rica del Espíritu Santo”, lá 

pelos idos de 1570/1576. Posteriormente 1588/1599, a vila fora entregue aos 
espanhóis (jesuítas) que aqui estiveram catequizando e evangelizando os índios, até que 
os portugueses, denunciando o tratado de Tordesilhas, os expulsaram até ao Paraguai. - 
Do que era para ser uma próspera cidade, quiçá “capital da república do Guairá” 
restaram ruínas, hoje cobertas e “protegidas” pela floresta. Só alguns séculos depois, 

por iniciativa do engenheiro Joaquim Vicente de Castro, fundou-se a cidade de Fênix, 
que a exemplo da ave mitológica, foi edificada sobre os escombros de ‘’ Vila Rica do 

Espírito Santo ‘’.                         
 

 DOS FUNDAMENTOS E OBJETIVOS, 
 

 O rio Ivaí, um dos mais importantes do estado do Paraná, cognominado “rio da 

integração”, merece e precisa ser preservado ecologicamente, no que ainda lhe resta e 
recuperado das agressões que vem sofrendo a anos, pela irresponsabilidade de muitos 

e descaso de algumas autoridades – ainda há tempo e muita coisa poderá ser feita, se 
“eu e você” quisermos!... 

No bojo desse Rali  estarão inseridos os seguintes itens. 
   
1) -- O ESPORTIVO, compreendendo a competição em si, mas sem disputa individual, o 

que acontece durante o percurso é premiar pelo trabalho 
desenvolvido pelas equipes nos pontos de pernoite, uma vez que o 
percurso deverá atingir 400 quilômetros rio; 

 

2)  -- O TURÍSTICO, vez que os participantes terão a oportunidade de conhecerem as 
“ruínas de vila rica”, seu museu e o rio Ivaí do ponto de partida até a 
sua foz, com suas belezas naturais e seus fenômenos; 

 
3) -- O HISTÓRICO, eis que a epopeia vivida pelos espanhóis a mais de quatrocentos 

anos, rio acima, será revivida rio abaixo, e; 
 

4) -- O ECOLÓGICO, devendo cada equipe apresentar relatório e, se possível, material 
fotográfico, sobre as reais condições do rio Ivaí, a qualidade de 

suas águas destruição de suas matas ciliares, assoreamento, a 
caça e a pesca predatória, havendo ainda a possibilidade de a 
cada evento desse realizado, empresários e município realizarem 

a repovoação dos rios distribuindo alevinos aos competidores 
para serem jogados aos rios. 



 

 

 
 
 

 
 

A essência deste evento será a oportunidade de oferecer aos 

participantes SEGURANÇA, TRANQÜILIDADE, LAZER e PRESTAÇÃO DE 
RELEVANTES SERVIÇOS em defesa da ECOLOGIA e do MEIO AMBIENTE.  
Para que isto aconteça, imprescindível se torna  a fiel observância do 
seguinte 
 

REGULAMENTO:- 

   
1. Uso correto de todo equipamento de bordo, notadamente salva-vidas, 

boias e cordas; 
 

2. Observar com atenção o comportamento e as orientações das 

embarcações “MADRINHAS”, que serão identificadas por bandeiras 
amarelas e vermelhas; 

 

 
3. Vivenciar o “espírito de equipe”, oferecendo sua colaboração ou ajuda 

àqueles que eventualmente estejam necessitando, a fim de que a 

solidariedade seja uma constante em todo percurso; 
 

4. Não portar arma de fogo, tampouco material de pesca predatória; 
5. Restringir o uso de bebidas alcoólicas, evitando excessos e após o toque 

de recolher, manter o silêncio; 
 

6. Primar pelo comportamento ético, civilizado e respeitoso; 
 
7. Evitar a poluição do rio, não jogando detritos em seu leito e, se possível, 

retirar os que encontrarem, depositando-os em sacos ou sacolas; 
 

8. Não praticar a caça, nem a pesca predatória; 

 
9. Obedecer e respeitar as determinações e orientações da COMISSÃO 

organizadora, e . . . 
 
10. Envidar todos os esforços a fim de tornar este evento coroado de pleno 

êxito, . . . SE DEUS QUISER E ELE HÁ DE QUERER! . . . (SE FIZERMOS 

POR MERECER). 
 

Obs.: São de total responsabilidade do participante, toda documentação 
exigida tanto do barco como pessoais, os danos materiais e 
pessoais, bem como qualquer responsabilidade civil ou penal. 



 
 

 

 

 

 
 

COMO PARTICIPAR 
 

 
 FÊNIX-PR          

 

- Ter um barco de 4 a 6 mts; 
- Ter um motor de 15 a 25 hp; 

- Formar uma equipe de 3 ou 4 pessoas; 
- Inscrever-se pelo Fone: (044) 3272-8000/998042776 Sab. Dom. 

Feriados; 
- Taxa de Inscrição: R$ 150,00 – Por pessoa, na qual esta incluso 

refeições, 1 camiseta, 1 boné e crachá. 
 

 
INDISPENSÁVEL 

 
  

- Tralhas para acampamento, Barraca, rede, cobertores etc; 
- 1 Bandeira do Município que representa, empresa ou da equipe 

- 1 caixa térmica  com gelo; 
- Bebidas para sua equipe, para 4 dias (a gosto); 
- 1 galão de 20 litros; 
- 20 mts de corda; 
- 1 facão; 
- Se possível montar uma equipe de apoio terrestre, caso não seja 

possível, a organização disporá de um caminhão que transportará os 
equipamentos (tralhas) excedente, (amontoados). 

- O combustível poderá ser adquirido no trajeto (pois uma empresa 
exclusiva fará o transporte e comercialização do produto a cada 
parada), a preços normais. 

- Coletes salva-vidas. 

- Cada participante se responsabiliza pelo custo do combustível e óleo 
lubrificante. 

 

“RALLY FLUVIAL, JEITO GOSTOSO DE PRESERVAR” 

 

 
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES FONE PREFEITURA (0**44)3272-8000 e 

99804-2776 – DANIEL / 3272-1284 e 999489984 – ARLEI 
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PROVÁVEL PROGRAMAÇÃO PARA 2017           

 
Dia – 15/11 

- 7 horas, café; 

- 8 horas, cerimonial de largada; 
- 10 horas, soltura de alevinos; 
- 11 horas, impreterivelmente – largada; 
- 12 horas, almoço a bordo/clube dos Magnatas; 
- 17 horas, chegada na Pousada Monte Carlo, jantar, show e 

acampamento. (Se autorizado pelo Proprietário). 

 
Dia – 16/11 

- 7 horas, largada; 
- 12 horas, almoço ( Ivatuba ); 
- 17 horas, Chegada São Carlos, jantar/show, acampamento. 

 

 
Dia – 17/11 

- 7 horas Largada; 
- 12 horas almoço (Mirador) ; 
- 18 horas chegada em Ivaté (herculândia) jantar/show/ 

acampamento. 

 
 
Dia – 18/11 

- 7 horas Largada; 
- 13 horas Chegada Porto Camargo, almoço enceramento. 

 

 
 
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES FONE PREFEITURA (0**44)3272-8000 e 
99804-2776 – DANIEL / 3272-1284 e 999489984 - ARLEI 

 


