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Guarda parque: Convocação para 4a etapa - curso de formação  

 
 
PROJETO GUARDA-PARQUES 

COMUNICADOS AOS CAPACITANDOS 

29/06/2017 

 

Cara(o)s, 

Algumas informações importantes para a turma que virá para a capacitação em Guapimirim: 

 

- O local da capacitação é a sede do Serviço de Guarda-Parques do INEA (Instituto Estadual do 

Ambiente), no bairro Paraíso, cidade de Guapimirim. Fica no final de uma estrada de terra de 

7,5km, que começa no km 11 da rodovia RJ 122 (Rio-Teresópolis). A sede é no mesmo local de 

entrada para o Parque dos Três Picos e para o Centro de Primatologia do Estado (essa é uma boa 

referência). Foi lá que fizemos o TAF 

 

- Os alunos tem que chegar por conta própria na Parada Modelo, que fica no portal de 

Guapimirim (aqueles arcos que atravessam a rodovia RJ 122 e marcam a chegada à cidade) e 

que é o início da rodovia. 

 

- No domingo, de 17h às 20h, uma van do INEA estará indo e vindo de Parada Modelo para a 

Sede levando os alunos. Quem morar mais longe deve ficar atento, pois não conseguirá chegar na 

segunda bem cedo e é melhor vir no domingo. 

 

- Na segunda, a van estará esperando até as 7h, quem a perder não conseguirá estar presente 

para o início da aula. Caso alguém se atrase, um último recurso será ligar para 2632-4998 

(SEGPAR – Paraíso) ou 99989-4856 (Claudison) e pedir ajuda. Procurem chegar sempre no 

horário marcado, pois atrasos atrapalharão a rotina das pessoas envolvidas na operação. 

 

- Aqueles que chegarem no domingo poderão ocupar qualquer quarto do alojamento (uma pessoa 

da sede os guiará ao local), mas não desfaçam suas malas, pois na segunda serão alocados em 

quartos definitivos, determinados por um sorteio que realizamos. As mulheres devem ficar juntas 

no quarto reservado para elas (D2). 

 

- Todos devem levar: roupa de cama completa (inclusive travesseiro), material de higiene pessoal 

(repelente é sempre bom ter), remédios que utilize, 1 boné, 2 cadeados pequenos (para os 

armários), 2 bermudas, 2 calças jeans (de briga), 2 camisas, 2 camisetas, meias, calçado de 

caminhada (tipo bota ou tênis reforçado), chinelos, agasalho (à noite é bem frio no local), capa de 

chuva ou anorak e uma caneca (para evitar o consumo de opôs plásticos). Não carreguem coisas 

que não sejam realmente necessárias.                                                                                                                                                
 

 

 


