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INFORMAÇÕES 

VI ESTÁGIO DE SELVA 2019 

APRESENTAÇÃO 

Parabéns futuros Guerreiros de Selva! 

Você está sendo convidado para fazer parte do grupo que realizará na cidade de Belém-PA o VI Estágio de 

Guerra na Selva da Caprius, no período de 22 a 24 Nv 19.  

As atividades estão relacionadas a um curso de sobrevivência na selva, conduzida por profissionais 

experientes numa Base de Instrução há 100km da capital. 

É uma atividade desenvolvida pela Caprius (maior credibilidade), com a coordenação dos Coronéis Walter 

Amaral e Coronel Tenisson. Não está aberto ao público em geral, apenas para convidados e para aqueles 

amantes da natureza e do Exército Brasileiro. 

Os assuntos a serem ministrados vêm atendender as necessidades para uma sobrevivência na selva. 

Nada apresentado no estágio será de caráter obrigatoório, exceto a presença do estagiário em todas as 

oficinas. Fique certo, você terá uma oportunidade ímpar! 

Caros Guerreiros, esse estágio é um curso para homens e mulheres. 

Os interessados deverão entrar em contato com a Caprius ou diretamente com seus organizadores, pelos 

telefones:  

 Walter Amaral (85) 99998.0250 (WhattsApp). E-mail: walter@caprius.com.br 

 Tenisson (85) 98209.1700 - +351.913.456.826 (WhatsApp). E-mail: tenisson@caprius.com.br 

 Caprius: Av Barão de Studart 2360, Sala 1003. Joaquim Távora. Fortaleza-CE. Fone: (85) 

3242.5475. E-mail: caprius@caprius.com.br 

DATA:  

 22 a 24 de Nov de 2019. 

o Chegada: Dia 21 de Nov., (Preferência à noite). 

o Saída: Dia 24 de Nov., à noite (Após as 21 h) 

o Casos particulares serão resolvidos com a coordenação. 

LOCAL: 

 Base de Instrução de Guerra na Selva (100 km de Belém). 

ASSUNTOS (Ainda não definitivos): 

 Dia 22 e 23 Nov. (Sexta e Sábado) 

o Construção de Abrigos 

o Regras Gerais de Sobrevivência 

o Efeitos fisiopatológicos do calor. 

mailto:walter@caprius.com.br
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o Doenças tropicais 

o Palestra: Missão do Exército na Amazônia. 

o Obtenção Alimento Vegetal/Animal 

o Pista OVN (Óculos de Visão Noturna) 

o Armadilhas para animais de pequeno, médio e grande porte 

o Foto com Onça da OM 

o Obtenção de água e fogo 

o Foto Oficial do Grupo  

o Pista Orientação com Bússola 

o Técnicas Especiais (Rapel) 

o Captura de ofídios. 

o Reflexões sobre o Aprendizado – Equipe Caprius 

 Dia 24 Nov. (Domingo) 

o Passeios turísticos 

o Jantar de Encerramento (Happy Hour) 

o Entrega de Certificado 

Obs: Iremos pelitiar a realização de tiro de fuzil. 

QUEM PARTICIPA 

 Homens e Mulheres de todas idades, maiores de 18 anos no dia  da inscrição 

 Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, no dia da inscrição, desde que estejam acompanhados 

dos pais. 

 A coordenação do evento poderá excluir qualquer perticipante, que não cumprir as normas escritas 

e/ou verbais ou que venha comprometer o bom andamento do Estágio de Selva. 

 Pessoas não portadoras de doenças graves e que tenham a possibilidade de se deslocarem (andando) 

em ambiente de Selva. 

LINKS DE ESTÁGIOS ANTERIORES: 

 https://youtu.be/Zvoq8EnUxWc 

 https://youtu.be/qsKWKk_dzVg 

 https://youtu.be/A6IcZ63rKPQ 

 https://youtu.be/MpDd13RlRuc 

 https://youtu.be/8MdXxfcixfY 

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES 

 Kit fornecido pela Caprius: 

o 03 Camisas personalizadas para o evento. 

o 01 Boné da Caprius. 

 Todos os participantes receberão além do kit da Caprius. 

o 01 Pendrive com fotos e vídeo editado do evento. 

o 01 Certificado com a carga horária. 

o 01 Plaqueta de Identificação personalizada. 

https://youtu.be/Zvoq8EnUxWc
https://youtu.be/qsKWKk_dzVg
https://youtu.be/A6IcZ63rKPQ
https://youtu.be/MpDd13RlRuc
https://youtu.be/8MdXxfcixfY
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 Material fornecido por empréstimo: 

o Gorro de selva numerado - ao entrar no estágio deixam de ser tratados por nome, passando 

a ser chamados apenas pelo número. 

o Cabo solteiro - pequeno pedaço de corda sintética que será conduzido por cada estagiário. 

Serve para fazer a peçonha, obtenção de alimento, instrução de nós e amarrações. 

o Cantil-caneco e porta-cantil - este conjunto será preso no cinto NA – lavar antes de usar. 

o Mochila de grande capacidade - Durante o estágio, tudo será conduzido na mochila; a mala 

e as roupas para a viagem de retorno ficarão na OM. 

o Rede de selva - com telheiro de proteção para chuva, possuindo bolsa para guardar o 

material. 

o Cinto NA - cinto de nylon largo, com furos, para prender cantil caneco, facas e outros 

utensílios militares. 

 Material a cargo do participante (Sugestão) 

o Material de higiene: 

 Escova de dente, pasta; pente ou escova para cabelo; xampu (pequenas quantidades); 

sabonete; creme de barba; absorventes; cotonete; fio dental; Etc. 

o Roupa de muda: 

 Testar o material antes (fazer uma caminhada seria bom). Levar uma roupa de muda 

completas (calça e camisa); Usar material de secagem rápida; cuecas, calcinhas 

confortáveis; bermuda de lycra fina para usar por baixo é bom, substitui a cueca ou 

calcinha; cinto tem que ser (flexível) lona. Evitar cinto de couro; meias sobressalentes 

- levar meias de secagem rápida (4/5 pares); toalha; sandálias tipo havaiana; roupa de 

banho: calção e maiô (mulheres);  

o Sacos plásticos: 

 Proteger a mochila e outros materiais diversos.  Deve ser transparente que facilite 

visualizar seu interior. O saco não pode ser muito fino. 01 saco de 100 litros, 02 sacos 

de 10 litros e 02 sacos de 5 litros. Levar ligas de borracha para fechar a boca do saco. 

o Medicamentos: 

 Durante todo o estágio haverá um acompanhado por uma equipe médica. 

 Antialérgicos; pomada para assaduras;colírio;complexo B; esparadrapo; curativos; 

analgésicos; soro esterilizante para lentes de contato; vitaminas; Etc. 

o Calçado: 

 Considero a mais importante peça do vestuário. A meia protege, mas o calçado que 

não estiver confortável vai machucar. Não esqueça, pois seu calçado poderá estar 

ressecado. 

 Bota tipo trekking ou um coturno militar é recomendado.  
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o Outros: 

 Isqueiro (novo); lanterna; repelente; tesourinha; agulha, linha e botão; cordão tipo 

cadarço – usar de varal de roupa; canivete ou faca pequena – amolada; óculos de grau 

sobressalente; protetor de ouvido; Etc. 

VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO 

 Contato: Walter Amaral: (85) 99998.0250, walter@caprirus.com.br 

                Tenisson Silva: (85) 98209.1700,  tenisson@caprius.com.br 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Fotografia e Filmagem - Algumas atividades poderão não ser permitidas. 

 Treinamento de Caminhada – Recomendo um treinamento de caminhada uma vez por semana. 

 Vacina contra febre amarela – Certificado de vacina tem que está dentro da validade. A vacina 

antitetânica é recomendável. Obs. Endereços para tomar vacina contra a febre amarela: Centro Saúde 

Paulo Marcelo - Rua 25 de Março 607 Centro. (ao lado do Colégio Justiniano de Serpa). 3251.1901 - 

3254.2273.  

REUNIÃO 

 Data e Hora: 05 de Nov19, às 19 h, com tudo o grupo residente em Fortaleza–CE. 

 Local: A ser definido. O ideal seria uma quadra iluminada ou um grande salão de festas, para 

a organização fazer uma pequena apresentação e arrumação do material. Vai ser importante 

para nivelar conhecimentos e procedimentos. Há sempre algo novo para se aprender. SELVA! 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 Orientação de voo para o grupo residente em Fortaleza-CE:  

o Saída de Fortaleza: 21 Nov, 19h – 

o Saída de Belém: 24 Nov às 23h25 

 Orientação de voo para os residentes em outras capitais: 

o Chegada em Belém na noite do dia 21Nov19. 

o Saída de Belém após as 21h do dia 24 Nov 19. 

 Haverá transporte para todos que chegarem no dia 21de NOV de 19, entre 20h e 21h30. E saírem de 

Belém no dia 24 Nov, entre 22h e 23h30. 

 Casos particulares serão resolvidos com a coordenação. 

DOCUMENTAÇÃO 

 Ficha de Inscrição. 

 Termo de Adesão. 

 Atestado Médico. 

 Certificado de Vacina atualizado para febre Amarela. 

 Cartão de Saúde. 

mailto:walter@caprirus.com.br
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