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Aos quinze dias de janeiro de dois mil e oito, reuniram-se em Bento Gonçalves, na sede da 2 

FGM, a presidente da Federação Gaúcha de Motociclismo (FGM), Lorena Herte de Moraes, 3 

Paulo Della Flora “Jabuti”, diretor de Motocross, Jair Silveira da Revollution Eventos, 4 

vencedora da carta-convite de cenografia do Campeonato Gaúcho de Motocross 2008. 5 

Presente, ainda, Alexandre Sampaio, diretor de motovelocidade e coordenador de 6 

cronometragem digital. 1. Parceria de Cenografia: Conforme proposta da carta convite, a 7 

empresa Revoluttion Eventos foi vencedora com o valor de R$ 2.490,00 (dois mil 8 

quatrocentos e noventa reais), sendo o valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) 9 

apresentado pela Zanella Cia.de Eventos e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo Ari 10 

Schroeder. 2. Calendário 2008: previsto de 08 a 10 etapas. 3. Patrocínios: A Revoluttion 11 

esta autorizada para auxiliar na comercialização dos patrocínios para o Campeonato. 4. 12 

Treinos no sábado: O coordenador de cronometragem solicitou treinos cronometrados 13 

sábado à tarde que serão divulgados via rádio através do site mundocross. 5. Valor das 14 

inscrições: O valor da inscrição sugerido é R$ 40,00 (quarenta reais), cinco dias de 15 

antecedência. No dia do evento o valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Estas informações 16 

deverão constar no material de divulgação, adendo de prova e regulamentos. 6. Valor de 17 

Alvará: O valor do Alvará de Campeonato Gaúcho de Motocross será mantido o valor de R$ 18 

1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) para clubes não filiados e R$ 1.000,00 (hum mil 19 

reais) para clubes filiados. 7. Estrutura de Prova: Foi sugerido a aquisição de  material de 20 

cenografia de propriedade da FGM. 8.  Mídias: Agendar uma reunião com RBS TV para 21 

mídia de televisão com Jair da Revoluttion, Arlete De Césaro da Agência Fênix e diretoria de 22 

motocross.  Nada a mais havendo a tratar encerrou-se a reunião, lavrando a presente 23 

ata que vai assinada pela Presidente Lorena Herte de Moraes. Bento Gonçalves,  10 de 24 

janeiro de 2008.    25 
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