SENHORES RECEPCIONISTAS E CAIXAS
Os Atrativos que precisam ter preenchimento do TERMO DE RESPONSABILIDADE são:
 Escalada do último Adeus;
 Trilha dos 3 Picos;
 Trilha pra o abrigo Água Branca (sem pernoite com retorno no mesmo dia);
 Abrigo Água Branca- Até 2 pernoites com retorno à Parte Baixa (sem autorização prévia);
 Travessia Ruy Braga (sem autorização prévia).
Destino

Escalada do
último Adeus

Posto de
atendimento

Posto 1

Horário máximo
de entrada

14h

Quantidade
máxima de
pessoas por
dia
20

Posto de
entrega do
canhoto na
saída
Posto 1

OBSERVAÇÕES
Atualização em 13/04/2017
• Consultar regra de escalada para o Mirante do Último Adeus;
• Estacionamento: Mirante do Último Adeus;
• Na saída do visitante, o recepcionista/vigilante deve receber o canhoto e anexar ao termo de

Trilha dos 3
Picos

Hotel Simon

10h

-

Hotel Simon

Maromba

10h

26

Maromba

Abrigo Água
Branca*

Posto 1

9h30 no Posto 1
10h no Posto
Maromba

26

Posto 1

Travessia Ruy
Braga*

Posto 1/
Posto
Maromba

9h30 no Posto 1
10h no Posto
Maromba

26

Posto Marcão

Trilha pra o
abrigo Água
Branca

responsabilidade e encaminhar a Secretária do Uso Público;
• Caso até as 18h30 o visitante não retornar, o Coordenador de Uso Público deve ser avisado
imediatamente, após o recepcionista/vigilante se certificar que o veículo do visitante esteja no
PNI ou ele não tenha chegado com veículo próprio.
• Estacionamento: Hotel Simon
• Na saída do visitante, o recepcionista/vigilante deve receber o canhoto e anexar ao termo de
responsabilidade e encaminhar a Secretária do Uso Público;
• Caso ao final do expediente o visitante não tiver retornado, o recepcionista do Posto Maromba
deve deixar o termo no Posto 1, avisando à vigilância para receber o Canhoto : “Cartão Controle”
e anexar ao termo, quando da chegada do visitante ao Posto 1, posteriormente encaminhando
estes documentos à secretaria de Uso público. Caso até as 18h30 o visitante não comparecer ao
Posto 1, o Coordenador de Uso Público deve ser avisado imediatamente, após a vigilância se
certificar que o veículo do visitante esteja no PNI ou ele não tenha chegado com veículo
próprio.
•Estacionamento: Maromba.
• Apenas com consulta à Secretária de Uso Público (Segunda a sexta-feira de 8h-12h e 13h-17h);
•Estacionamento: Maromba - com cartão verde e de travessia;
•Após autorização do Uso Público, realizar cobrança por pessoa do valor de hospedagem de R$
32,00 (não há desconto ou isenção), além dos valores dos ingressos por dia de visita.
• Entrar em Contato com Posto Marcão para saber sobre vagas na travessia;
• Tendo vagas, informar ao Posto Marcão o número de pessoas que irão fazer a travessia pelo P 1;
• Permitir pernoite apenas no Abrigo Massena durante a Travessia;
• Pernoite no Planalto ou conexão com outra travessia deve ser acertado no Posto Marcão quando
da chegada neste local, que deve ser até as 18horas;
• Estacionamento: CV ou Maromba - com cartão verde e de travessia. Resgate do veículo com
cartão vermelho
•Fazer cobrança de ingresso de acordo com o número de dias de visita.

*Caso existam vagas reservadas, o grupo interessado em pernoitar no Abrigo Água Branca ou percorrer a Travessia Ruy Braga sem reserva pode ficar em fila de espera até as 9h, podendo
ocupar as vagas de interesse caso o grupo agendado não tenha comparecido até este horário.

