Ecoando® – Ecologia & Caminhadas
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO
Razão social: Cássio Garcez dos Santos 67807135700 –
Microempresa Individual (MEI)
CNPJ: 13.368.288/0001-01
Inscrição Municipal: 154822-1
Registro no MTur como guia esp. em atrativo natural:
19.000.623.96-3
Inscrição no Cadastur: 19.040216.10.0001-9
Nº de identificação no Registro de Empresas (NIRE):
33801216670
Endereço: rua dos Jacarandás, 1024, Engenho do Mato – Niterói
Endereço eletrônico: http://www.ecoando.eco.br
Correio eletrônico: cassioecoando@gmail.com /
ecoando@hotmail.com
Telefones: (21) 2709-5435 / 99155-8777
DADOS DA ATIVIDADE
Nome da atividade: ILHA GRANDE* (VIAGEM)
Município: ANGRA DOS REIS
Data: 15 a 17/5/2020 Guia: CÁSSIO
Custo para associados do Ecoando®: R$ 1.200,00
Custo para não associados do Ecoando®: R$ 1.350,00
Obs.: 10% de desconto para as duas primeiras inscrições.
Obs.2: limite para reservas de vaga: 7 de maio.
Transporte opcional (incentivo de carona): TRANSP.INCLUSO
Duração estimada: TRÊS DIAS E DOIS PERNOITES
Níveis de Dificuldade: VARIADOS (vide Roteiro Descritivo da
Viagem)
Descrição dos locais: Ilha Grande - a maior ilha do Estado e a
sexta maior ilha marítima do Brasil. Possui área de 193 km², com
relevo acidentado, montanhoso e em sua maior parte recoberto
com vegetação de Mata Atlântica em bom estado de conservação.
Possui inúmeras penínsulas, enseadas, praias e construções
históricas. Tem como "capital", a vila do Abrahão, onde há
pousadas, restaurantes e um animado comércio, além de serviços
públicos. Praia de Santo Antônio - pequena e primitiva praia
oceânica encaixada entre rochas e matas, protegida pelo Parque
Estadual da Ilha Grande (PEIG) e acessível apenas por
caminhada. Cachoeira da Feiticeira - queda d'água de
aproximadamente 12 metros de altura e situada há mais de 400
metros de altitude, onde também há pequena piscina natural para
banho. Praia do Abrahãozinho: pequena e agradável praia, ideal
ao banho e ao relaxamento, próxima ao Abrahão.
Nº mínimo de pessoas: 3 Nº máximo de pessoas: 6
Itens inclusos: 1. transportes terrestre (minivan Spin "Andarilho")
e marítimo (flex boat, barcos de turismo e voadeira), com segurotransporte rodoviário e um serviço de bordo; 2. duas diárias na
Pousada do Holandês (http://holandeshostel.com.br/), com 2 cafés
da manhã; 3. três caminhadas ecológicas (vide itinerários adiante),
incluindo um lanche de trilha na atividade de sábado; 4. orientação
de guia credenciado através do ambiente natural e urbano,
informações sobre os locais, eventuais primeiros socorros,
repelente de alta eficácia, carga para celular no transporte
rodoviário.
Itens não inclusos: Bebidas, alimentação além da informada,
material individual, seguro, atividades e serviços não especificados
como inclusos.

Materiais específicos necessários: vide Roteiro Descritivo da
viagem.
Observações: 1) A viagem e as atividades de campo acima
descritas (assim como todas as outras da programação do
Ecoando) dispõem de sistema de gestão da segurança, além de
serem regidas por normas de conduta consciente em
ambientes naturais.
2) É solicitada a assinatura do participante em Termo de
conhecimento do Riscos, o que implica tacitamente no
conhecimento e na aceitação do Regulamento da Atividade, assim
como no inteiro teor do Roteiro Descritivo de Viagem (vide ou
solicite o mesmo)
3) O presente documento se baseia nas recomendações da norma
brasileira para Turismo de Aventura, naquilo que se refere às
informações mínimas preliminares a clientes (ABNT 15286) e ao
sistema de gestão da segurança (ABNT 15331). Também são
adotadas as normas referentes às suas competências de pessoal
(ABNT 15285 – Condutores; ABNT 15397 - Condutores de
montanhismo e escalada; e ABNT 15398 – Condutores de
caminhadas de longo curso) na atividade aqui descrita.
REGULAMENTO DA ATIVIDADE
1) A viagem acima descrita, assim como todas as atividades da
programação do Ecoando®, está classificada pelo Ministério do
Turismo e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
como “Turismo de Aventura”. Assim sendo, envolve riscos
avaliados, controlados e assumidos, que podem ocasionar
acidentes e até levar à morte. A assinatura do participante (ou
seu responsável, no caso de menor) no Termo de Conhecimento
de Riscos (antigo Termo de Responsabilidade) constante no verso
deste documento, expressa seu total conhecimento e aceitação
de tais riscos, além das informações relacionadas
anteriormente ou no Roteiro Descritivo da Viagem (sobre a
atividade, níveis de dificuldade, material e alimentação
aconselháveis, etc.) e também dos avisos do(s) guia(s) a
respeito das características e peculiaridades dos roteiros,
transporte, hospedagem, etc.
2) Os inscritos nesta atividade (abaixo assinados no verso deste
documento) comprometem-se a acatar e seguir as
determinações do(s) guia(s) do Ecoando®, com relação à
condução, segurança e disciplina, e às técnicas de atenuação de
impactos socioambientais da mesma, desde o momento do seu
primeiro ponto de encontro até o encerramento.
3) Desistências comunicadas com até 15 dias de antecedência
às atividades darão direito ao ressarcimento de 90% da
quantia eventualmente paga. Após este prazo (exceto faltas), a
devolução será de 80% (com base em decisão do Supremo
Tribunal de Justiça - STJ - a respeito de restituições a desistentes
de pacotes turísticos, disponível em: http://g1.globo.com/turismo-eviagem/noticia/2013/11/desistencia-de-pacote-turistico-da-direitoreembolso-de-80-diz-stj.html). Obs.: esta regra vale igualmente
para reservas feitas através de compromisso verbal ou virtual
(caso em que o desistente ou faltoso não ficará desobrigado ao
pagamento do respectivo percentual de 10% ou 20%). Excetua-se
o pagamento de mensalidades de associados.
4) A viagem será realizada mesmo com chuva. Neste caso, as
atividades dependerão da avaliação do guia para serem
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efetivadas. Na hipótese de não ser possível sua realização em
função da segurança, serão sugeridas opções mais adequadas às
condições do tempo. Ainda assim, se continuarem inviáveis as
saídas a campo, haverá ressarcimento do valor correspondente
à(s) caminhada(s) e somente a elas.
5) O tempo de duração dos deslocamentos e das atividades é
variável. As durações informadas na programação e neste
documento são meras estimativas. A tolerância máxima de
atraso ao(s) ponto(s) de encontro ou de busca é de 15
minutos. Caso desrespeitado este prazo, o participante passará a
ser considerado desistente.
6) Idade mínima para participação: 12 anos. Para menores de
18 anos é obrigatória a presença de um responsável legal..
7) Apesar de não ser obrigatório, é esperado que o participante
tenha se submetido a uma avaliação médica antes de se
engajar às atividades do Ecoando®, assim como também é
desejável o acompanhamento médico regular na hipótese de sua
continuidade nos eventos. Já no caso de maiores de 60 anos e
portadores de doenças crônicas incapacitantes, é condição
indispensável à participação a apresentação de atestado
médico (especificar textualmente o objetivo: caminhadas
ecológicas). É facultada ao guia, mesmo fora dos casos acima,
a solicitação deste documento.
8) Devido ao fato de os participantes de atividades realizadas no
ambiente silvestre estarem sujeitos a ferimentos (em geral
escoriações) e a picadas de insetos potencialmente
portadores de doenças (como mosquitos, carrapatos, etc.), é
recomendável o correto uso de repelentes de alta eficácia
durante os passeios, além de vacinação preventiva (contra o
tétano e a febre amarela, por exemplo).
9) Com o objetivo de resguardar a segurança e o bem-estar dos
participantes - além de assegurar o compromisso de qualidade dos
serviços para com estes -, a coordenação e guias do Ecoando®
reservam-se o direito de alterar, substituir, abreviar, estender
ou cancelar atividades, roteiros e trajetos - parcial ou
totalmente, com ou sem prévio aviso -, em função da
variabilidade do ambiente silvestre, da meteorologia, da violência
urbana, de mudanças nas políticas administrativas dos locais
visitados e de outros fatores que exijam este procedimento.
10) A viagem será realizada apenas se o número mínimo de
participantes (3) for alcançado até a data limite para reservas
(7 de maio). Atingido este número, poderão ser admitidos
participantes avulsos (ou seja, aqueles que eventualmente
estiverem indo por conta própria para a Ilha Grande) nas
caminhadas da programação da viagem, através do pagamento
dos respectivos valores. No entanto, neste caso, os prestadores do
serviço (ou seja, o Ecoando, seu guia/coordenador e eventuais
parceiros) ficarão isentos de qualquer responsabilidade ou
obrigações legais, contratuais, de segurança e outras que estejam
além daquelas unicamente relacionadas à(s) caminhada(s)
contratada(s) avulsamente, como: transporte terrestre e marítimo,
reserva em pousada, hospedagem, contratação de serviços de
terceiros, etc.
*Atividade realizada mesmo em caso de chuva.
Importante: vide o Roteiro Descritivo da Viagem (link a seguir).
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Ecoando® – Ecologia & Caminhadas
TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCOS
(Vide dados do prestador do serviço e sobre o regulamento da atividade na página anterior, além do Roteiro Descritivo da Viagem (este
disponível em: . https://www.ecoando.eco.br/wp-content/uploads/2020/02/ILHA-GRANDE-ROTEIRO-DESCRITIVO-DA-VIAGEM.pdf)
Os participantes abaixo assinados declaram:
1) ter total conhecimento e aceitação da atividade proposta, do(s) respectivo(s) nível(eis) de dificuldade, das características do(s) roteiro(s),
da íntegra do regulamento e do Roteiro Descritivo da Viagem e de outras informações contidas nas duas páginas anteriores deste
documento, além dos avisos e determinações passadas pelo(s) guia(s), isentando este(s) e o prestador do serviço de qualquer
responsabilidade quanto à não observância de tais dados e cuidados, e quanto à ocorrência de variáveis alheias à vontade e/ou ao
controle daqueles;
2) assumir ter condições físicas, psicológicas e experienciais adequadas às exigências da atividade em questão e de suas caminhadas,
independentemente de portar doença não incapacitante ou deficiência física;
3) permitir o uso de sua imagem em material informativo impresso e/ou digital do Ecoando, além de matérias jornalísticas impressas ou
virtuais.
Nº
1
2
3
4
5
6

Nome por extenso

Identidade e órgão
expedidor

Telefone

Assinatura

