PASSA QUATRO- MG
15 à 17 de Junho de 2018

OBJETIVO DO CURSO
Com o objetivo de compartilhar o conhecimento da equipe de instrutores da
WRBrasil, ensinando técnicas de direção de veículos 4x4, transposição de obstáculos e
preparação de veículos para o off-road.
O curso concilia técnicas de condução 4x4 avançado, com turismo de aventura, criado
para atender os praticantes do fora de estrada, para aventureiros ou profissionais do
segmento off-road, que necessitam aprimorar suas técnicas na transposição
de terrenos difíceis.

O CURSO
Este programa tem duração de 2 dias, com 10% de teoria, 90% de prática, num
formato de expedição. Preparamos um roteiro completo com grandes variações de
pisos, belas paisagens, mirantes, passagem por cachoeiras e circuito gastronômico.

A equipe da HPE Automotores que opera este programa conta com instrutores com
mais de 20 anos de experiência decorrentes da organização dos eventos Mitsubishi
Motorsports, Mitsubishi Cup e Suzuki Off Road.

O LOCAL – PASSA QUATRO-MG
Passa Quatro está entre as 15 cidades mais charmosas da Serra da Mantiqueira,
localizada no Estado de Minas Gerais, cercada por uma cadeia de montanhas, lindas
fazendas, paisagens, cachoeiras e trilhas dignas de um 4x4 Advanced.
A cidade de Passa Quatro está em local privilegiado entre São Paulo e o Rio de
Janeiro, bastante procurada por turistas que buscam um clima mais frio, onde no
inverno as temperaturas ficam sempre próximas a 0º grau.
Na cidade também pode-se encontrar artesanato, queijos, doces, bebidas e culinária
típica mineira.

.

SUA HISTÓRIA
Passa Quatro foi marcada pelas batalhas da revolução de 1932, além de ser passagem
para o escoamento do ouro, ela possui diversas trilhas que fazem parte da Estrada Real.
Ainda o que trás mais charme a cidade é a locomotiva, que leva turistas a um passeio
.por duas estações próximas, com uma breve parada para visitação de uma feirinha de
artesanato, guloseimas e um pequeno museu sobre a Revolução de 32.
Reserva de passeios e informações: (35) 3371 2167
www.tremdaserradamantiqueira.com.br

PASSA QUATRO-MG

CRONOGRAMA
1º DIA – 15/6 -SEXTA FEIRA (OPCIONAL)
19:00h - Apresentação da equipe, do conteúdo programático e dicas sobre
acessórios de proteção.
20:30h - Jantar

2º DIA - 16/6 – SÁBADO 4X4 ADVANCED
8:00h - Início da aula teórica
9:30h - Aula prática em circuito 4x4.
13:30h – Almoço
15:00h – Passeio com Desafio 4x4 e demonstração sobre resgate usando
guincho.
18:00h – Finalização do Circuito 4x4
20:00h - Jantar

CRONOGRAMA
3° DIA 17/6 – DOMINGO – PASSEIO 4X4

Obs.: faremos um roteiro turístico num
circuito de nível mais leve que o do
sábado.
9:00h - Saída do comboio (Passeio Off
Road)
13:00h – Almoço
14:30h – Encerramento e retorno
O cronograma pode sofrer alteração

PARTICIPANTES
Poderão participar do curso avançado condutores com ou pouca experiência
em off road, desde que seja maior de 18 (dezoito) anos e portador de
Carteira Nacional de Habilitação. É recomendável, porém não obrigatório,
que o condutor tenha feito o 4x4 Driving School.
Serão permitidos até 3 acompanhantes por veículo.

VEÍCULOS ADMITIDOS
• Veículos 4x4 da marca Mitsubishi, modelos Pajero (todas versões 4x4) e
modelos L200 Triton 4x4 (todas versões).
• Veículos 4x4 da marca Suzuki, modelos Jimny (todas as versões), Grand
Vitara, Samurai e Sidekick
• Veículos 4x4 de outras marcas e modelos, consultar a organização.
Todos os veículos devem estar em boas condições de acordo com as normas
de segurança do Código Nacional de Trânsito, sendo de exclusiva
responsabilidade dos participantes a observação deste ítem.

RECOMENDAÇÕES
Importante: Para quem costuma fazer atividades off road com frequência, é
de fundamental importância garantir que o sistema de arrefecimento do
veículo (radiador) esteja funcionando perfeitamente, certificando que ele
esteja totalmente desobstruído.
Recomendamos uma revisão e manutenção preventiva no veículo antes da
participação neste programa para evitar contratempos durante as atividades
do final de semana.
Pneus deverão estar em boas condições para uso em Off Road.
Não é necessário que o veículo seja preparado.

É obrigatório cinto de segurança de no mínimo 3 pontos para todos os
ocupantes do carro

VALOR DA INSCRIÇÃO
 Valor para piloto e carro próprio R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
 Acompanhante= R$ 400,00 (quatrocentos reais)
 Menor de 12 anos= R$ 200,00 (duzentos reais)
FORMA DE PAGAMENTO DO CURSO
- Cartão de crédito ou boleto bancário em até 4 vezes (solicitar por e-mail)
- Pagamento a vista via depósito bancário com 5% de desconto.

Obs.: Os valores darão direito a: 2 almoços, 2 jantares, curso teórico, curso prático, manual,
certificado, fotos, circuito 4x4 com roteiro turístico e desafio 4x4.
Hospedagem, bebidas e frigobar não estão inclusos no pacote.

HOSPEDAGEM
Hospedagem e local do briefing: Pousada Tia Ana
Endereço: Estrada de Pinheirinhos, Nº 1515 - Bairro Pinheirinhos, Passa Quatro MG, 37460-000 tel: (35) 3371-1110 cel: (35) 99963 4214

INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas via www.wrbrasil.com.br/4x4advanced ou
https://www.mitsubishimotors.com.br/cursos/4x4-advanced-1

Cadastre todos os participantes e em seguida entraremos em contato para
mais informações e procedimentos de pagamento.
Obs: apenas estes estarão autorizados a fazê-las, não se responsabilizando a
organização por inscrições feitas fora destes locais.
Maiores informações: 11 9 7103 9166 (Isac)

4x4advanced@wrbrasil.com.br

Esperamos você para
mais esta aventura 4x4

