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As atividades operadas pela Canoar em Juquitiba/SP, contam com SGS –
Sistema de Gestão de Segurança e estão certificadas de acordo com a Norma
15.331 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esta certificação
garante que os procedimentos realizados pela operadora estão de acordo com
as exigências técnicas de segurança, incluindo equipamentos, qualificação
dos instrutores e procedimentos operacionais.

A Canoar é referencia de responsabilidade e segurança quando o assunto é a
aplicação de esportes de aventura nos mercados de Turismo de Aventura e
Atendimento Corporativo.
Conheça os critérios adotados pela Canoar em suas operações em Juquitiba.
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Instrutores

Os Instrutores são o maior patrimônio da Canoar, e levam adiante nossa
filosofia de amor e respeito pela natureza e ao ser humano. Mas sem dúvida,
sua principal missão é garantir a segurança de nossos Clientes.
• Qualificação mínima dos Instrutores da Canoar:
• Concluir o curso de rafting da Canoar (ou similar reconhecido
pela Canoar)
• Concluir o curso de primeiros socorros da Canoar (ou similar
reconhecido pela Canoar)
• Participar da reciclagem anual de rafting/canoagem
• Participar da reciclagem anual de primeiros socorros
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Equipamentos

A Canoar prioriza equipamentos de alta qualidade e mantém um rigoroso
processo de manutenção e limpeza.
Veja os equipamentos obrigatórios, fornecidos pela Canoar fundamentais
para garantir a segurança nas atividades:
• Equipamentos para os clientes: colete salva-vidas, capacete, remo,
botes, ducks e roupa de neoprene (locação à parte).
• Equipamentos de uso geral - Instrutores: kit de primeiros socorros, kit
de resgate e rádio comunicador portátil.
• Veículo de apoio: maca, rádio comunicador com antena externa.
• Base de apoio: Kit primeiros socorros, maca, rádio comunicador com
antena em torre com cobertura completa da área.
Equipamentos obrigatórios de uso pessoal (não fornecidos pela Canoar):
• Trajes pessoais - clientes: calçado com sola de borracha
• Trajes pessoais - Instrutores: calçado com sola de borracha, colete
salva-vidas, capacete, remo, cabo de resgate, mosquetão , flip line, apito.
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Preparação em terra / Resgate

Preparação em terra: a segurança nas atividades em água começa e depende
de uma boa preparação em terra: ajuste de equipamentos, instruções de
segurança, dinâmica de descontração e alongamento.

Procedimentos de resgate: sistema de comunicação integrada, previsão de
acidentes, mapeamento de rotas e evacuação por terra, sistema de resgate na
margem do rio, caiaque de segurança, entre outras ações.
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Seguro

Todos os participantes das atividades realizadas no Sítio Canoar são segurados pela Porto Seguro.
- O seguro tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização ao Segurado ou aos seus Beneficiários na
ocorrência de um acidente coberto, exceto se decorrentes de riscos excluídos.
- As garantias dividem-se em básicas e adicionais, sendo
Garantias Básicas: morte acidental e invalidez permanente por acidente.
Garantias Adicionais: despesas médico-hospitalares, diária de incapacidade temporária com ou sem franquia
reduzida para acidente e assistência funeral.
- O pagamento da indenização corresponderá aos percentuais descritos na Ápolice, de acordo com o grau de
invalidez permanente.
Para maiores esclarecimentos solicite uma cópia da Ápolice.
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Contato

Rua Caetés, 392, casa 3. – Perdizes
05016-081 – São Paulo-SP
Dias úteis: (11) 2856.5777 - (11) 3871.2282
Finais de semana: (11) 4682.1382 - (11) 9934.4286

