
 
 

TERMO DE COMPROMISSO VOLUNTÁRIO DA AÇÃO “VIVA O TAQUARI VIVO” 
 

A participação na 12ª edição da ação “Viva o Taquari Vivo”, no dia 7 de abril de 2018, coordenada 

pela Associação Comercial e Industrial de Lajeado – ACIL, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado 
e Unidade Parceiros Voluntários (UPV) Lajeado, com a colaboração dos seis (6) municípios de adesão( 
Estrela, Bom Retiro do Sul, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul e Venâncio Aires) e de diversas entidades 
locais e regionais, destinada à coleta de resíduos nas margens e dentro do Rio Taquari, a ação é 
totalmente voluntária e aberta a toda comunidade. 

Cada participante terá liberdade para optar pela melhor forma de se integrar à atividade, bem como 
definir o município de participação cabendo a cada um a livre escolha do local, sendo na margem ou em 
embarcação, com os equipamentos de segurança. 

Como nas edições anteriores, além de Lajeado e Estrela contaremos com a participação dos 
Municípios de Arroio do Meio – RS, Cruzeiro do Sul – RS, Bom Retiro do Sul – RS e Venâncio Aires – RS, 
bem como o Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari - Antas.  

 Independente da opção do local, o participante assume o compromisso de adotar todos os 
cuidados necessários para sua segurança e integridade pessoal e dos demais integrantes do evento, 
utilizando-se de equipamentos de proteção individual requeridos para essa espécie de tarefa, dentre os 
quais, exemplifica-se, o uso de luvas, calça, camiseta, boné e tênis. 

O participante que fizer uso de barco ou similar deverá possuir os devidos licenciamentos, bem 
como os equipamentos necessários e suficientes à segurança própria, da tripulação e dos passageiros 
que embarcar. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de seu responsável e devem seguir as 
orientações quanto a segurança e sua participação no evento. 

Ao assinar o presente documento, declaro que estou ciente dos riscos dessa atividade, bem como 
de que estou ciente e concordo com as condições de participação, que o faço de forma totalmente 
voluntária, sem quaisquer ônus ou responsabilidade aos promotores. 

_________, ____de _______ de 2018. 
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