
 

 

Estágio na Selva 2013 
Manaus – AM 

 

14 Novembro 
- Chegada em Manaus-AM 

- Jantar (disponível das 18:00h às 20:00) 

- Apartamentos (novos com ar, para homens e mulheres) 

- Pernoite (Todos deverão dormir na Organização Militar - OM) 

 

15 Novembro 
- Alvorada (05:30h) 

- Café da manhã (06:00h- 06:30h) 

- Aula Inaugural (Cmt OM) 

 Recolhimento dos atestados médicos e Plano de Saúde) 

- Aula sobre efeitos fisiológicos do calor/ Doenças tropicais/ Regras gerais de sobrevivência 

- Rapel (rampa para todos; rapel negativo para os voluntários) 

- Recebimento do material (Ajustes e trocas necessárias) 

- Montar a mochila (apartamento) 
 

- Almoço na OM (com mochila) 
 

- Deslocamento para a Base de Instrução Boina Verde - BIBV 

- Armadilhas 

- Abrigos Improvisados 

- Montagem da rede de selva 

  

- Jantar na BIBV (com Oração dos Guerreiros de Selva) 
 

- Orientação Noturna e realização de uma Pista com Óculos de Visão Noturna – OVN 

- Pernoite no “Alojamato” 
 

16 Novembro 
- Alvorada (05:30 hs) 

- Café na BIBV (06:00 hs) 

- Orientação Diurna e realização de uma pista prática 

- Obtenção de Água e Fogo 

- Obtenção de Alimentos de Origem Vegetal 
 

- Almoço (BIBV) 
 

- Obtenção de Pescado (montagem de armadilhas) 

- Peçonha 

- Marcha através selva (1hora) 

- Retorno para a OM 
 

- Jantar na OM 
 

- Devolução de material 

- Pernoite 
 

17 Novembro 
- Café na OM 

- Deslocamento para píer fluvial 



- Passeio fluvial com a seguinte programação (08:00 hs às 15:00 hs) 

 Museu do Seringal 

 Visita a tribo indígena (assistir danças na maloca) 

 Mergulho com botos cor de rosa 

 Almoço restaurante flutuante 

 Visita a casa do nativo criador de cobras, preguiça, jacaré, etc. 

 Visita ao encontro das águas do rio Negro e do rio Solimões 

- Retorno para OM 

- Entrega de Diplomas 

- Foto com a onça JUMA 

- Coquetel de Encerramento 

 

Prescrições Diversas  
 

Material a ser recebido pela OM: 
1. gorro de selva, 

2. equipamento (cinto, suspensório e porta-cantil),  

3. mochila,  

4. rede de selva e  

5. cobertor Verde Oliva.  
 

Material Necessário do Estagiário:  

1. repelente, 

2. protetor solar, 

3. roupas de troca 

4. sapatos adequados para caminhada na selva. 

5. documentos de Saúde:  

o Cartão de Saúde;  

o Atestado Médico (informar se é alérgico e a qual medicamento) 

6.  material de higiene pessoal, 

7. meias sobressalentes, 

8. sacos de 100 e 30 litros para impermeabilizar mochila e proteção de materiais diversos, 

9. medicamentos, 

10. roupa de banho (maiô ou sunga), 

11. outros julgados necessários (toalha, sandálias, isqueiro, fósforos, lanterna, vela, etc.), 

Obs: o uso de bermuda de ”lycra”, tipo ciclista, evita assaduras na parte interna da coxa. 
 

Material Fornecido Pela Caprius 

1. 03 Camisas do evento 

2. 01 Gorro 
 

Número de Participantes 
 

- Número Máximo: 35 Pessoas (Homens e Mulheres maiores de 18 anos) 
 

Valor do Investimento 
 

- Mediante consulta: walter@caprius.com.br ou (85) 9998.0250 (Walter) 
 

Inscrições: 
 

- Site: http://www.caprius.com.br/index.php?referencia=eventosx&id_evento=40 

- Confirmação: 

 pelo e-mail: walter@caprius.com.br 

 Telefone: (85) 3242.5475 – (85) 9998.0250 

 

 

SELVA!!!! 
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FOTOS ILUSTRATIVAS 

 

Passeio Fluvial 

 
 

Visita Museu Seringal 

 

 
 

Visita Tribo Indígena 

 

 
 

 



Banho com Botos Cor de Rosa 

 
 

Almoço em Restaurante Flutuante 

 

 
 

Visita a Casa do Cícero 

 

 
 

Encontro das Águas 

 


