Regras de uso da cadeira Julietti

1- A cadeira Julietti estará disponível no Posto Marcão para utilização de pessoas com
dificuldades de locomoção para passeios na parte alta do PNI.
2 – Eventualmente, em situações justificadas, esta cadeira poderá ser utilizada por
equipes de resgate.
3 – Esta cadeira poderá ser utilizada para visitação nas trilhas do morro do Couto, base
das Prateleiras, base das Agulhas, Pedra Assentada, Pedra da Maçã/Tartaruga, Pedra do
Altar, Circuito 5 Lagos, abrigo Massena, cachoeira das Flores.
4 – Para situação de resgates este equipamento pode ser utilizado em qualquer ponto do
PNI;
5 – Para utilização desta cadeira, juntamente com o interessado, é necessário o
acompanhamento de mais 4 pessoas para condução do equipamento em situação de
revezamento. Para as visitas à Pedra do Altar, abrigo Massena e Circuito 5 Lagos, são
necessários no mínimo 6 acompanhantes. Estes acompanhantes devem fazer parte do
grupo do interessado no uso da cadeira, sendo que funcionários do PNI não estão
autorizados a realizar esta condução. A equipe de funcionários do Parque só estará
autorizada a realizar esta condução em caso de resgate, após consulta a chefia do PNI ou
em situações justificadas.
Importante: A condução desta cadeira requer bom condicionamento físico por
parte dos acompanhantes por se tratar de atividade extenuante.
6 – A utilização desta cadeira pode ser reservada antecipadamente por meio do telefone
do Posto Marcão ( 24 3351 4083), para no máximo 2 dias consecutivos no período de 7
as 17 horas. O interessado deve informar no pedido a data de interesse, nome, CPF,
endereço, telefone e endereço eletrônico.
7 - Caso não haja reservas a cadeira pode ser utilizada obedecendo aos demais itens
deste regulamento.
8 – A caracterização de pessoa com dificuldade de locomoção é auto-declaratória,
sujeita a responsabilização em caso de declaração falsa.
9 – O interessado no uso da cadeira é o responsável por qualquer dano causado a
mesma, devendo custear o seu reparo.
10 – Antes do uso da cadeira o grupo de usuários deve se submeter às instruções de uso
passadas pelos funcionários do PNI.

