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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL YAWA 2017
NOME:

CPF/RG

ENDEREÇO
BAIRRO

CIDADE

ESTADO

PAÍS

TELEFONE

FAX

CEP

CELULAR

EMAIL:
PROFISSÃO:

ONDE TRABALHA

DATA DE NASCIMENTO:
COMO FICOU SABENDO DESTE EVENTO?

JÁ PARTICIPOU DE OUTROS FESTIVAIS EM TERRA INDÍGENA?
ONDE?
EM QUE ANO?
O QUE LHE MOBILIZA A PARTICIPAR DE UM FESTIVAL NUMA TERRA INDÍGENA?

CONTATO DE EMERGENCIA (NOME E TELEFONE)

IDENTIFIQUE 2 PESSOAS QUE ESTÃO NO MESMO GRUPO DE VISITA A TERRA INDÍGENA
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VOCÊ POSSUI SEGURO SAÚDE? SE SIM, QUAL?

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Para um caso de EMERGÊNCIA MÉDICA, informe:
- Qual seu TIPO SANGUÍNEO? FATOR RG?
- Possui HIPERTENSÃO?
- É DIABÉTICO?
- É CARDÍACO:
- USA REMÉDIO PSIQUIÁTRICO?
Qual?
- Possui VACINA para FEBRE AMARELA?
Trouxe sua Carteirinha de Vacinação?
- Possui ALERGIA?
Qual?
- Possui ALERGIA a algum MEDICAMENTO?
Qual?
- Usa algum REMÉDIO DIARIAMENTE?
Qual?

Estou ciente dos riscos inerentes a adentrar um ambiente de floresta virgem onde há inúmeros
elementos externos possivelmente danosos à minha integridade física, como, por exemplo,
insetos e animais selvagens, além da possibilidade de contração de doenças tropicais e
complicações gastrointestinais devido à ingestão de água não tratada e alimentos diferentes dos
normalmente utilizados na dieta urbana.
Se concorda, responda marque com um X no quadrado ao lado
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Eximo os organizadores do evento, de qualquer responsabilidade sobre minha integridade física
e/ou psicológica, assumindo por completo os riscos inerentes a esta viagem.
Se concorda, responda marque com um X no quadrado ao lado

Comprometo-me em respeitar todas as normas e regras de conduta publicadas pela Cooperativa
Yawanawá.
Se concorda, responda marque com um X no quadrado ao lado

Assinando este documento, você afirma que está ciente dos riscos inerentes a adentrar um
ambiente de floresta virgem onde há inúmeros elementos externos possivelmente danosos à
sua integridade física, como, por exemplo, insetos e animais selvagens, além da
possibilidade de contração de doenças tropicais e complicações gastrointestinais devido à
ingestão de água não tratada e alimentos diferentes dos normalmente utilizados na dieta
urbana; Exime os organizadores do evento, de qualquer responsabilidade sobre sua
integridade física e/ou psicológica, assumindo por completo os riscos inerentes a esta
viagem; Está de acordo com as normas e regras de conduta para os visitantes publicados
pela Cooperativa Yawanawá.
Local ____________, Data _______________
___________________________
RG. : ________________
CPF. :_________________

É com muita honra que confirmamos a sua PRÉ-INSCRIÇÃO no XVII Festival Yawa, a ser realizado
entre os dias 25 a 30 de outubro de 2017, na aldeia Nova Esperança, Terra indígena Rio Gregório,
município de Tarauacá, Acre – Amazônia Ocidental.
Para uma viagem segura e bem aproveitada recomenda-se tomar a vacina de febre amarela com no
mínimo 15 dias de antecedência à chegada a floresta.

