
 

Projeto Versol 

Telefone: (38) 98815 4519 (Heuler) 

E-mail: anjotur@outlook.com 

 

Projeto Versol (Vela, Remo, Responsabilidade Sócio Ambiental e Lazer) 

 

 O Projeto Versol paralisou suas atividades em dezembro de 2014 e o material que era 

usado nas aulas foram levados para a cede do Projeto Grael em Niterói RJ. Este material ficou 

parado e alguns expostos ao tempo (sol, chuva e maresia), mas estão em condições razoáveis 

para uso e estão faltando algumas peças.  

 O projeto recebeu uma doação de alguns caiaques individual e barcos a vela (Classe 

laser), este material está guardado na cede do projeto em Três Marais e encontra-se em boas 

condições de uso e faltando algumas peças.  

 Com o retorno das atividades do projeto será criado os cursos de mecânica nautica e 

modelagem e laminação onde será possivel reforma o material danificado e dar as manutenções 

no equipamentos usados pelo projeto. 

Segue abaixo a lista do material. 

Material que está no Projeto Grael em Niterói RJ. 

 

Dingue: 

5 barcos da classe dingue, embora tenham ficado parados e alguns expostos ao tempo (sol, 

chuva e maresia), estão em boas condições para uso e faltando algumas peças. 
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Optimist: 

10 barcos da classe Optimist, embora tenham ficado parados e alguns expostos ao tempo 

(sol, chuva e maresia), estão em boas condições para uso e faltando algumas peças. 

  

Caiaque Oceânico duplo: 

3 caiaques duplos, todos em condição de uso e sem remo. 
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Motores Mercury 

2 motores, Mercury 15 HP, danificados pela maresia e pelo longo tempo sem uso. 1 deles 

pode ser reparado o outro está condenado. 

 

Lista de Material do Projeto Versol que está em Três Marias 

Caiaque Individual 

10 caiaques. 5 precisa de pequenos reparos e 2 está com a quilha quebrada e todos sem 

remos. 
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Barco a Vela (Classe Laser) 

7 Barcos Classe Laser. Somente o casco em condições razoáveis para uso e faltando 

algumas peças. 

    

 

Embarcação 

1 Barco de Alumínio (6 Metros). Em boa condição de uso e sem o piso de borracha. 

         

 

1 Geladeira  

Em boas condição de uso. 
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Infraestrutura cedida pela prefeitura 

Área de Lazer  

Área pronta para ser usada. 

       

 

2 Salas  

Salas prontas para uso. 
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1 Salão 

Salão pronto para uso. 

   

 

Garagem de Barcos com capacidade para guardar: 15 barcos a Vela, 2 botes inflável e 4 

caiaques de dupla com acesso ao lago. 

Garagem em boas condiçoes de uso sendo necessario apenas troca do portão. 

     

   

 Com o material descrito acima em plenas condições de uso e com a aquisição de 

equipamentos complementares o projeto terá a capacidade de atender 300 alunos por semestre.  

A estrutura cedida pela prefeitura não cabe todo o material do projeto, por isso será 

adquirido 5 containers de 12 metros para guarda o material do descrito acima e os que serão 

adquiridos. Abaixo segue o layout da organização do material. 
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Organização do Material dentro dos containers. 

   

Organização da garagem dos barcos cedida pela Prefeitura. 

   

Organização do salão cedido pela prefeitura. 

   

 

Segue uma planilha detalhada com a lista dos equipamentos necessário para o retorno do 

projeto com os valores. Obs: os valores foram obtidos pela média de três orçamentos de 

fornecedores distinto feito no final do ano passado (2018). 

 

 


