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EVENTOEVENTOEVENTO

Qualquer pessoa pode participar, desde que tenha um Qualquer pessoa pode participar, desde que tenha um 
veículo com tração 4x4 ou que esteja embarcada junto veículo com tração 4x4 ou que esteja embarcada junto 
a um participante inscrito no evento ou, caso contrário, a um participante inscrito no evento ou, caso contrário, 
poderá assistir e interagir com os participantes em poderá assistir e interagir com os participantes em 
área pré-definida.área pré-definida.

O ano de 2020 promete ser especial para a indústria O ano de 2020 promete ser especial para a indústria 
automobilística e vamos contribuir realizando um super automobilística e vamos contribuir realizando um super 
evento voltado para o público off-road.evento voltado para o público off-road.

Qualquer pessoa pode participar, desde que tenha um 
veículo com tração 4x4 ou que esteja embarcada junto 
a um participante inscrito no evento ou, caso contrário, 
poderá assistir e interagir com os participantes em 
área pré-definida.

O ano de 2020 promete ser especial para a indústria 
automobilística e vamos contribuir realizando um super 
evento voltado para o público off-road.

27, 28 e 29 de março27, 28 e 29 de março

Torrinha/SPTorrinha/SP

27, 28 e 29 de março

Torrinha/SP

                      (diferentes níveis de dificuldade)                      (diferentes níveis de dificuldade)

                      02 raias liberadas                      02 raias liberadas

     12h - 15h   churrasquinho no espeto     12h - 15h   churrasquinho no espeto

29/março - domingo29/março - domingo
    08h - 12h  atividade off-road:    08h - 12h  atividade off-road:

                     25km de trilha off-road (médio) comboio                     25km de trilha off-road (médio) comboio

                     (limitado 50 primeiros veículos)                     (limitado 50 primeiros veículos)

     12h           almoço/dispersão     12h           almoço/dispersão

     19h - 20h  briefing obrigatório     19h - 20h  briefing obrigatório

28/mar - sábado28/mar - sábado
     08h - 17h  atividades off-road:     08h - 17h  atividades off-road:

                      04 pistas off-roads c/instrutor                      04 pistas off-roads c/instrutor

PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO

27/mar - sexta-feira27/mar - sexta-feira
     17h - 19h   credenciamento e interação c/lojistas     17h - 19h   credenciamento e interação c/lojistas

                     guiado em diferentes níveis de terreno                     guiado em diferentes níveis de terreno

                      (diferentes níveis de dificuldade)

                      02 raias liberadas

     12h - 15h   churrasquinho no espeto

29/março - domingo
    08h - 12h  atividade off-road:

                     25km de trilha off-road (médio) comboio

                     (limitado 50 primeiros veículos)

     12h           almoço/dispersão

     19h - 20h  briefing obrigatório

28/mar - sábado
     08h - 17h  atividades off-road:

                      04 pistas off-roads c/instrutor

PROGRAMAÇÃO

27/mar - sexta-feira
     17h - 19h   credenciamento e interação c/lojistas

                     guiado em diferentes níveis de terreno



ESTRUTURA - pistas off-roadESTRUTURA - pistas off-road

São 18 kings, o mais alto com 30 metros, curvas com São 18 kings, o mais alto com 30 metros, curvas com 
inclinações e 2 km de extensão. inclinações e 2 km de extensão. 
  

Pista do FaraóPista do Faraó

Pista utilizada em cursos e por concessionárias.Pista utilizada em cursos e por concessionárias.

Circuito fechado com curvas e kings, com alta inclinação Circuito fechado com curvas e kings, com alta inclinação 
e desníveis com cota negativa.e desníveis com cota negativa.

  

Circuito perfeito para iniciantes que querem descobrir Circuito perfeito para iniciantes que querem descobrir 
o que seu 4x4 é capaz e aprender a dominar, com o que seu 4x4 é capaz e aprender a dominar, com 
adrenalina, o seu veículo.adrenalina, o seu veículo.

ESTRUTURA - pistas off-road

São 18 kings, o mais alto com 30 metros, curvas com 
inclinações e 2 km de extensão. 
 

Pista do Faraó

Pista utilizada em cursos e por concessionárias.

Circuito fechado com curvas e kings, com alta inclinação 
e desníveis com cota negativa.

 

Circuito perfeito para iniciantes que querem descobrir 
o que seu 4x4 é capaz e aprender a dominar, com 
adrenalina, o seu veículo.

Com subidas e descidas ingrimes, trechos com pedras Com subidas e descidas ingrimes, trechos com pedras 
e cascalhos, inclinações laterais e erosões e uma bela e cascalhos, inclinações laterais e erosões e uma bela 
paisagem e um mirante sensacional para fotos paisagem e um mirante sensacional para fotos 
(avistamento: Rio Piracicaba, Rio Tietê, Cachoeira dos (avistamento: Rio Piracicaba, Rio Tietê, Cachoeira dos 
Macacos e um horizonte para perder de vista).Macacos e um horizonte para perder de vista).

Pista do MirantePista do Mirante

  
Uma pista que garante o “frio na barriga”, exigindo Uma pista que garante o “frio na barriga”, exigindo 
habilidade dos pilotos, controle de aceleração e habilidade dos pilotos, controle de aceleração e 
frenagem.frenagem.

Com subidas e descidas ingrimes, trechos com pedras 
e cascalhos, inclinações laterais e erosões e uma bela 
paisagem e um mirante sensacional para fotos 
(avistamento: Rio Piracicaba, Rio Tietê, Cachoeira dos 
Macacos e um horizonte para perder de vista).

Pista do Mirante

 
Uma pista que garante o “frio na barriga”, exigindo 
habilidade dos pilotos, controle de aceleração e 
frenagem.



Circuito com 7 atoleiros que exigem desempenho do Circuito com 7 atoleiros que exigem desempenho do 
veículo e habilidade do piloto.veículo e habilidade do piloto.

Oferece também king e curvas com inclinações.Oferece também king e curvas com inclinações.

Apesar de ser um percurso radical, é um desafio no Apesar de ser um percurso radical, é um desafio no 
qual veículos originais 4x4 podem cumprir, porém a qual veículos originais 4x4 podem cumprir, porém a 
habilidade do piloto faz toda a diferença na conclusão habilidade do piloto faz toda a diferença na conclusão 
do percurso.do percurso.

ESTRUTURA - pistas off-roadESTRUTURA - pistas off-road

Pista das ÁguasPista das Águas

  

Circuito com 7 atoleiros que exigem desempenho do 
veículo e habilidade do piloto.

Oferece também king e curvas com inclinações.

Apesar de ser um percurso radical, é um desafio no 
qual veículos originais 4x4 podem cumprir, porém a 
habilidade do piloto faz toda a diferença na conclusão 
do percurso.

ESTRUTURA - pistas off-road

Pista das Águas

 

  

Pista da MadeiraPista da Madeira

Com obstáculos criados por quem gosta de trilha e Com obstáculos criados por quem gosta de trilha e 
para testar as habilidades e coragem dos pilotos, a para testar as habilidades e coragem dos pilotos, a 
pista tem como destaque uma ponte feita com cabos de pista tem como destaque uma ponte feita com cabos de 
aço e travessas de madeira, além de uma “mesa” que aço e travessas de madeira, além de uma “mesa” que 
possui 2 metros de altura e gangorra, ambas feitas em possui 2 metros de altura e gangorra, ambas feitas em 
madeira. madeira. 

Oferece muita diversão e adrenalina, com segurança Oferece muita diversão e adrenalina, com segurança 
para veículos originais ou modificados.para veículos originais ou modificados.

 

Pista da Madeira

Com obstáculos criados por quem gosta de trilha e 
para testar as habilidades e coragem dos pilotos, a 
pista tem como destaque uma ponte feita com cabos de 
aço e travessas de madeira, além de uma “mesa” que 
possui 2 metros de altura e gangorra, ambas feitas em 
madeira. 

Oferece muita diversão e adrenalina, com segurança 
para veículos originais ou modificados.



EVENTOS PARALELOSEVENTOS PARALELOS

ATENÇÃO: a inscrição para o ENPTB será no site do TORRINHA - off-road, em link ATENÇÃO: a inscrição para o ENPTB será no site do TORRINHA - off-road, em link 
separado. Os inscritos para o ENPTB ganham camisetas e adesivos alusivos ao separado. Os inscritos para o ENPTB ganham camisetas e adesivos alusivos ao 
Encontro.Encontro.

V - ENCONTRO NACIONAL PAJERO TR4 BRASILV - ENCONTRO NACIONAL PAJERO TR4 BRASIL

O primeiro evento foi realizado em 2015 no estado de Minas Gerais, na Serra da O primeiro evento foi realizado em 2015 no estado de Minas Gerais, na Serra da 
Canastra e reuniu 73 veículos durante os três dias. Posteriormente, aconteceram Canastra e reuniu 73 veículos durante os três dias. Posteriormente, aconteceram 
encontros nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por onde foram encontros nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por onde foram 
percorridos diversos municípios,. Em seguida, São José do Barreiro na Serra da Bocaina percorridos diversos municípios,. Em seguida, São José do Barreiro na Serra da Bocaina 
e Cananéia no estado de São Paulo receberam o Encontro. Este ano o Encontro abraça o e Cananéia no estado de São Paulo receberam o Encontro. Este ano o Encontro abraça o 
TORRINHA - off-road e acontece concomitantemente.TORRINHA - off-road e acontece concomitantemente.

Os Encontros Nacionais Pajero TR4 Brasil acontecem anualmente e objetivam reunir os Os Encontros Nacionais Pajero TR4 Brasil acontecem anualmente e objetivam reunir os 
admiradores do modelo MITSUBISHI PAJERO TR4 e outros modelos próximos.admiradores do modelo MITSUBISHI PAJERO TR4 e outros modelos próximos.

A idéia do evento surgiu dentro da Comunidade Facebook TR4 Brasil que reúne 25.900 A idéia do evento surgiu dentro da Comunidade Facebook TR4 Brasil que reúne 25.900 
membros. A comunidade, o grupo e a página no Facebook são constantemente avaliadas membros. A comunidade, o grupo e a página no Facebook são constantemente avaliadas 
por seus moderadores de forma a manter o nível técnico dos assuntos. Já no Instagram, por seus moderadores de forma a manter o nível técnico dos assuntos. Já no Instagram, 
com 17.200 seguidores, diariamente são apresentadas fotos dos veículos em suas com 17.200 seguidores, diariamente são apresentadas fotos dos veículos em suas 
aventuras e trilhas. No Whatsapp diversos grupos nacionais e estaduais debatem os aventuras e trilhas. No Whatsapp diversos grupos nacionais e estaduais debatem os 
problemas e soluções do dia a dia do modelo.problemas e soluções do dia a dia do modelo.

EVENTOS PARALELOS

ATENÇÃO: a inscrição para o ENPTB será no site do TORRINHA - off-road, em link 
separado. Os inscritos para o ENPTB ganham camisetas e adesivos alusivos ao 
Encontro.

V - ENCONTRO NACIONAL PAJERO TR4 BRASIL
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Canastra e reuniu 73 veículos durante os três dias. Posteriormente, aconteceram 
encontros nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por onde foram 
percorridos diversos municípios,. Em seguida, São José do Barreiro na Serra da Bocaina 
e Cananéia no estado de São Paulo receberam o Encontro. Este ano o Encontro abraça o 
TORRINHA - off-road e acontece concomitantemente.

Os Encontros Nacionais Pajero TR4 Brasil acontecem anualmente e objetivam reunir os 
admiradores do modelo MITSUBISHI PAJERO TR4 e outros modelos próximos.

A idéia do evento surgiu dentro da Comunidade Facebook TR4 Brasil que reúne 25.900 
membros. A comunidade, o grupo e a página no Facebook são constantemente avaliadas 
por seus moderadores de forma a manter o nível técnico dos assuntos. Já no Instagram, 
com 17.200 seguidores, diariamente são apresentadas fotos dos veículos em suas 
aventuras e trilhas. No Whatsapp diversos grupos nacionais e estaduais debatem os 
problemas e soluções do dia a dia do modelo.



Além dos eventos, itens do mundo off-road também podem ser adquiridos no site Além dos eventos, itens do mundo off-road também podem ser adquiridos no site 
http://www.sou4x4.com.br. Fotos dos eventos podem ser encontradas no Instagram que http://www.sou4x4.com.br. Fotos dos eventos podem ser encontradas no Instagram que 
conta com mais de 6.500 seguidores. No Whatsapp dois grupos movimentam os mais conta com mais de 6.500 seguidores. No Whatsapp dois grupos movimentam os mais 
diversos temas dos jipeiros.diversos temas dos jipeiros.

ATENÇÃO: a inscrição para o Evento 22 | SOU 4X4 será no site do TORRINHA - off-road, ATENÇÃO: a inscrição para o Evento 22 | SOU 4X4 será no site do TORRINHA - off-road, 
em link separado. Os inscritos para o Evento 22 | SOU 4X4 ganham adesivos alusivos ao em link separado. Os inscritos para o Evento 22 | SOU 4X4 ganham adesivos alusivos ao 
Evento SOU 4X4.Evento SOU 4X4.

EVENTO 22  |  SOU 4X4EVENTO 22  |  SOU 4X4

EVENTOS PARALELOSEVENTOS PARALELOS

Os eventos da equipe SOU 4X4 se iniciaram em 2016 e acontecem bimestralmente, Os eventos da equipe SOU 4X4 se iniciaram em 2016 e acontecem bimestralmente, 
objetivando reunir os proprietários de veículos off-road para desfrutarem da natureza e objetivando reunir os proprietários de veículos off-road para desfrutarem da natureza e 
do poder das suas máquinas, além de criar um elo de amizades entre os participantes.do poder das suas máquinas, além de criar um elo de amizades entre os participantes.

A meta é que participem 20 veículos por evento, possibilitando a maior atenção a todos, A meta é que participem 20 veículos por evento, possibilitando a maior atenção a todos, 
já  que  o  percurso  do  evento  é  constituído  por  trechos  variáveis já  que  o  percurso  do  evento  é  constituído  por  trechos  variáveis 
(montanhas/terra/pedras/rios) e médias horárias pré definidas, a fim de proporcionar (montanhas/terra/pedras/rios) e médias horárias pré definidas, a fim de proporcionar 
igualdade de condições e chance de participação a novatos e experientes.igualdade de condições e chance de participação a novatos e experientes.

Dessa vez o Evento (de número 22) abraça o TORRINHA - off-road e acontece Dessa vez o Evento (de número 22) abraça o TORRINHA - off-road e acontece 
concomitantemente.concomitantemente.

Além dos eventos, itens do mundo off-road também podem ser adquiridos no site 
http://www.sou4x4.com.br. Fotos dos eventos podem ser encontradas no Instagram que 
conta com mais de 6.500 seguidores. No Whatsapp dois grupos movimentam os mais 
diversos temas dos jipeiros.

ATENÇÃO: a inscrição para o Evento 22 | SOU 4X4 será no site do TORRINHA - off-road, 
em link separado. Os inscritos para o Evento 22 | SOU 4X4 ganham adesivos alusivos ao 
Evento SOU 4X4.
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EVENTOS PARALELOS

Os eventos da equipe SOU 4X4 se iniciaram em 2016 e acontecem bimestralmente, 
objetivando reunir os proprietários de veículos off-road para desfrutarem da natureza e 
do poder das suas máquinas, além de criar um elo de amizades entre os participantes.

A meta é que participem 20 veículos por evento, possibilitando a maior atenção a todos, 
já  que  o  percurso  do  evento  é  constituído  por  trechos  variáveis 
(montanhas/terra/pedras/rios) e médias horárias pré definidas, a fim de proporcionar 
igualdade de condições e chance de participação a novatos e experientes.

Dessa vez o Evento (de número 22) abraça o TORRINHA - off-road e acontece 
concomitantemente.



kit piloto
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SECRETARIA DO EVENTOSECRETARIA DO EVENTO

Na entrada do evento será montada a Secretaria do Evento, onde os participantes confirmam suas inscrições e Na entrada do evento será montada a Secretaria do Evento, onde os participantes confirmam suas inscrições e 
retiram sua sacola contendo a camiseta, o kit de adesivos e também podem sanar suas dúvidas.retiram sua sacola contendo a camiseta, o kit de adesivos e também podem sanar suas dúvidas.

SECRETARIA DO EVENTO

Na entrada do evento será montada a Secretaria do Evento, onde os participantes confirmam suas inscrições e 
retiram sua sacola contendo a camiseta, o kit de adesivos e também podem sanar suas dúvidas.
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www.bit.ly/torrinha_offroadwww.bit.ly/torrinha_offroad

PARTICIPANTES:PARTICIPANTES:

INSCRIÇÃOINSCRIÇÃO

Despesas c/ veículo, deslocamento, hospedagem, alimentação, combustível entre outras, são de total Despesas c/ veículo, deslocamento, hospedagem, alimentação, combustível entre outras, são de total 
responsabilidade dos participantes/expositores. Não cabendo a organização do evento em nenhuma hipótese. responsabilidade dos participantes/expositores. Não cabendo a organização do evento em nenhuma hipótese. 
Em caso de desistência, será cobrado taxa de 50% do valor p/repor despesas de organização. Ao realizar a Em caso de desistência, será cobrado taxa de 50% do valor p/repor despesas de organização. Ao realizar a 
inscrição no site, os inscritos declaram ter lido e estar cientes das regras do evento.inscrição no site, os inscritos declaram ter lido e estar cientes das regras do evento.

A inscrição dará direito à participar de toda a programação; 01 Kit adesivagem; 01 Camiseta; Pulseiras de A inscrição dará direito à participar de toda a programação; 01 Kit adesivagem; 01 Camiseta; Pulseiras de 
identificação; 05 churrasquinhos por inscrito e já estará contribuindo c/01 saco de arroz de 5kg p/ doação em identificação; 05 churrasquinhos por inscrito e já estará contribuindo c/01 saco de arroz de 5kg p/ doação em 
instituição de caridade.instituição de caridade.

Veículo: R$ 90,00 (inclui 01 piloto)          Passageiros: R$ 40,00 (p/passageiro)Veículo: R$ 90,00 (inclui 01 piloto)          Passageiros: R$ 40,00 (p/passageiro)

A inscrição será por veículo (informar n° de pessoas) e cada pessoa receberá uma pulseira de identificação. Por A inscrição será por veículo (informar n° de pessoas) e cada pessoa receberá uma pulseira de identificação. Por 
veículo, pode-se participar o mesmo n° de pessoas da capacidade do mesmo. Deverá ser informado a placa do veículo, pode-se participar o mesmo n° de pessoas da capacidade do mesmo. Deverá ser informado a placa do 
veículo e a CNH do piloto p/efeito de cadastro. Deverá informar a camiseta do piloto (P, M, G, GG, XG ou XXG).veículo e a CNH do piloto p/efeito de cadastro. Deverá informar a camiseta do piloto (P, M, G, GG, XG ou XXG).

www.bit.ly/torrinha_offroad

PARTICIPANTES:

INSCRIÇÃO

Despesas c/ veículo, deslocamento, hospedagem, alimentação, combustível entre outras, são de total 
responsabilidade dos participantes/expositores. Não cabendo a organização do evento em nenhuma hipótese. 
Em caso de desistência, será cobrado taxa de 50% do valor p/repor despesas de organização. Ao realizar a 
inscrição no site, os inscritos declaram ter lido e estar cientes das regras do evento.

A inscrição dará direito à participar de toda a programação; 01 Kit adesivagem; 01 Camiseta; Pulseiras de 
identificação; 05 churrasquinhos por inscrito e já estará contribuindo c/01 saco de arroz de 5kg p/ doação em 
instituição de caridade.

Veículo: R$ 90,00 (inclui 01 piloto)          Passageiros: R$ 40,00 (p/passageiro)

A inscrição será por veículo (informar n° de pessoas) e cada pessoa receberá uma pulseira de identificação. Por 
veículo, pode-se participar o mesmo n° de pessoas da capacidade do mesmo. Deverá ser informado a placa do 
veículo e a CNH do piloto p/efeito de cadastro. Deverá informar a camiseta do piloto (P, M, G, GG, XG ou XXG).



INFORMAÇÕESINFORMAÇÕES

As vagas no TORRINHA - off-road são limitadas. As As vagas no TORRINHA - off-road são limitadas. As 
vagas na Fazenda Hotel Vale Verde são limitadas, vagas na Fazenda Hotel Vale Verde são limitadas, 
favor consultar no site a lista de hotéis e pousadas favor consultar no site a lista de hotéis e pousadas 
parceiras do evento. A programação poderá sofrer parceiras do evento. A programação poderá sofrer 
alteração sem aviso prévio.alteração sem aviso prévio.

CONTATOCONTATO

bit.ly/torrinha_offroadbit.ly/torrinha_offroad

/torrinha_offroad/torrinha_offroad

 @torrinha_offroad @torrinha_offroad

INFORMAÇÕES

As vagas no TORRINHA - off-road são limitadas. As 
vagas na Fazenda Hotel Vale Verde são limitadas, 
favor consultar no site a lista de hotéis e pousadas 
parceiras do evento. A programação poderá sofrer 
alteração sem aviso prévio.
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bit.ly/torrinha_offroad

/torrinha_offroad

 @torrinha_offroad

ESTRUTURAESTRUTURA

FAZENDA HOTEL VALE VERDEFAZENDA HOTEL VALE VERDE
Rod. Torrinha - São Pedro, km 10 - Torrinha/SPRod. Torrinha - São Pedro, km 10 - Torrinha/SP

(COMPLETA NO LOCAL DO EVENTO)(COMPLETA NO LOCAL DO EVENTO)

Hotel + Restaurante + Entretenimento adulto/infantil | Hotel + Restaurante + Entretenimento adulto/infantil | 
cachoeiras | caminhada | cavalgada | piscina | pesca | cachoeiras | caminhada | cavalgada | piscina | pesca | 
redário | tiroleza | monitor infantil | e muito mais...redário | tiroleza | monitor infantil | e muito mais...

SOU 4X4          |     +55 35 9 9957 7259SOU 4X4          |     +55 35 9 9957 7259
VALE VERDE    |     +55 14 9 9854 3005VALE VERDE    |     +55 14 9 9854 3005

ESTRUTURA

FAZENDA HOTEL VALE VERDE
Rod. Torrinha - São Pedro, km 10 - Torrinha/SP

(COMPLETA NO LOCAL DO EVENTO)

Hotel + Restaurante + Entretenimento adulto/infantil | 
cachoeiras | caminhada | cavalgada | piscina | pesca | 
redário | tiroleza | monitor infantil | e muito mais...

SOU 4X4          |     +55 35 9 9957 7259
VALE VERDE    |     +55 14 9 9854 3005
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