ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA APA DE GUAPI-MIRIM – 15/11/2014
Ficha de inscrição
Nome: _________________________________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________________
Município: _____________________________________________________________________________________
Telefones: ______________________________________

E-mail: ____________________________________

Já participou de alguma atividade na APA Guapi-Mirim?
( ) não ( ) sim – o quê e quando? __________________________________________________________________
Atividade que deseja participar: (escolha somente uma turma)
( ) Turma A : Plantio de mudas (máximo 150 pessoas inscritas - crianças somente com responsável)
( ) Turma B : Limpeza de margens do Rio Guapimirim (máximo 60 pessoas inscritas - crianças somente com
responsável)
( ) Turma C : Observação de aves ( máximo 25 pessoas inscritas – somente adultos)
( ) Turma D : Recreação infantil e pintura de rosto ( máximo 100 crianças inscritas )
( ) Participarei do evento sem fazer nenhuma das atividade acima.
Marque apenas se desejar vir com transporte contratado:
( ) São Gonçalo - Saída de Itaoca - quiosque da Praia da Luz - 8h; quiosque da Praia da Beira - 8h30min; Associação de Moradores do Porto
do Rosa - Rua Fontes Mello, 1610 – 8h50min; Sede da APA Guapi-Mirim - 9h.

( ) Itambi - Saída da entrada do CIEP 415 Miguel de Cervantes - BR 493 S/Nº km 1 Manilha - 8h; Itambi - Posto Ale – BR 493, S/N, km 3,5
– 8h30min; Itambi - Pracinha do Caranguejo (em frente ao DPO de Itambi) - 8h50min.

( ) Magé – Saída da Escola Municipal Profª Darleia da Costa Maia – Estrada do Contorno, S/N, Barbuda – 8h, Escola Municipal Olga Repani
– Rua Diron Torres Paiva, S/N, Magé – 8h30min, Escola Municipal Comendador Délio Pereira Sampaio – Estrada do Contorno, S/N, –
8h50min.

( ) Suruí - Saída do DPO de Surui – 8h, Barão de Iriri – 8h30min; Garagem da Regina / Entrada da Piedade – 8h40min; Vila Olímpia (ponto de
ônibus na BR 493) – 8h50min.
( ) Vale das Pedrinhas – Saída da Praça do Vale das Pedrinhas – 8h
* Chegada: sede da APA de Guapi-Mirim às 9h – Retorno: saída da sede da APA de Guapi-Mirim às 16h pelo itinerário inverso da ida.

TERMO DE COMPROMISSO
Eu, ___________________________________________,______anos, portador(a) da cédula de identidade
____________________, reconheço, entendo e concordo com a minha participação no evento comemorativo de 30
anos da APA Guapi-Mirim, que ocorrerá no dia 15 de novembro de 2014 no horário de 9h às 16h. Caso haja algum
impedimento à minha participação, comprometo-me a comunicar, por telefone, e-mail ou pessoalmente, a minha
desistência com pelo menos 48 horas de antecedência ao evento.
___________________________________________
assinatura
* Entregar a ficha de inscrição na sede das unidades (endereço abaixo) ou enviar para o e-mail
apaguapimirim30anos@gmail.com ou por fax (telefone abaixo)
* Para as atividades de campo, favor trazer chapéu, calça comprida, calçado fechado, protetor solar e repelente.

Rodovia BR-493, Km 12,8, Vale das Pedrinhas, Guapimirim, RJ, CEP: 25940-000
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