
 

 

 

Comunicado Oficial – 074/2017 

 

 

Ilustríssimo Sr. Secretário de Turismo de Arealva/SP , 

 
Venha por meio desta em nome da ABVC – Associação Brasileira de Velejadores de 

Cruzeiro, entidade presente em todo território Nacional, vem, através da sua Vice Presidência 

Sudeste, criadora e organizadora, comunicar a Vossa Senhoria o lançamento do “6o 

Cruzeiro Hidrovia Tietê-Paraná 2017” – ABVC Interior Sudeste, no qual participam 

navegadores de todo país, nesta 6ª edição deste evento já  consagrado em sua passagem pelas 

cidades ribeiras da Hidrovia Tietê Paraná, em prol do turismo fluvial e neste ato a sua cidade 

está oficialmente convidada a participar em sua cidade, promovendo a como berço da 

navegação turística e contemporânea na hidrovia, a frente deste novo modelo de navegação 

que cresce exponencialmente a cada ano. 

 

O 6º Cruzeiro Hidrovia Tietê Paraná 2017 é a concretização de um grande trabalho 

realizado desde 2009, mapeando, conveniando e oficializando todos os pontos de parada e 

apoio em conjunto com as Prefeituras,  Marinha do Brasil, Entidades, Clubes, Marinas e 

Condomínios ao longo da Hidrovia Tietê-Paraná, para criação de um Circuito Turístico 

Fluvial Sustentável, definitivo, que venha a desenvolver o turismo das cidades ribeiras e 

movimentar o turismo familiar embarcado, bem como o mercado de serviços em geral.  

A ABVC Interior não tem fins lucrativos e os eventos realizados têm crescido 

exponencialmente ano a ano, elevando e renovando seu número de participantes a cada 

edição e consolidando estes objetivos.  

 

Queremos na ocasião da passagem da Flotilha pela sua cidade, homenagear oficialmente a 

Prefeitura, bem como o Sr Secretário de Turismo e seus colaboradores, pelo promissor apoio 

a este evento.  

 

 

 

 



 

 

 

A partida do Cruzeiro será no dia 06 de julho, do Clube Agua Nova em São Manuel, com 

destino a Adolfo e retornando a Barra bonita conforme roteiro anexo. 

Deverá passar pela cidade de no dia 09/07, domingo pernoitando na cidade. 

Jornalistas, escritores, colunistas, médicos, capitães, estrangeiros, esportistas e navegadores 

de todo Estado estarão a bordo participando do Cruzeiro. 

 

Através deste comunicado, venho solicitar a Vsa Senhoria, alguns requisitos simples, porém 

necessários para a realização deste evento: 

 

 

• Píer para Atracagem e parada das embarcações   

• Casa de apoio ou vestiários com chuveiro quente 

• Comitê Receptivo com a presença das Autoridades representativas da Cidade   

• Convocação da Mídia Regional (escrita, falada e televisiva) 

• Recepção dos participantes do Cruzeiro em local indicado pela Prefeitura, com a 

participação das autoridades e seus colaboradores. 

• Divulgação do Cruzeiro nos locais públicos, marinas e yacht clubes da região. 

• Jantar ou Coquetel de Confraternização envolvendo autoridades e seus convidados 

(não obrigatório) 

 

Certos de que podemos contar com o apoio dessa valorosa Cidade, e a sua grande 

importância para o desenvolvimento turístico da Hidrovia Tietê-Paraná, nos colocamos a 

disposição para os esclarecimentos que forem necessários. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Desde já agradecemos, reiterando os votos de estima e apreço. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 24 de Maio de 2017. 
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