
MANUAL DO VISITANTE

Reserva Natural Guaricica

Arte: Kitty Harvil



No dia da visita, ao sair de casa certifique-se de não estar com 
sintomas gripais como febre, coriza, tosse, espirro e dor no corpo.

Em caso de sintomas de covid-19, recomendamos que procure um 
médico e reagende a sua visita para quando estiver melhor e tiver 
cumprido o período de quarentena.

Antes de fazer o seu check-in, é fundamental levar em 
consideração algumas regras básicas para a segurança de todos:

SEJA BEM-VINDO À
EXPERIÊNCIA GUARICICA.

Você está se sentindo bem?

O distanciamento de 2 metros das demais pessoas 
que estiverem presentes e a higienização das mãos 
com álcool gel também fazem parte das 
recomendações.
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Esteja ciente que ao chegar na Reserva Natural Guaricica sua 
temperatura será medida e os protocolos relativos a pandemia serão 
cumpridos. É obrigatório a utilização de máscara cobrindo nariz e boca 
durante todo o período de permanência na Unidade de Conservação. 
Todos os colaboradores da Reserva seguem o mesmo protocolo para 
lhe receber com segurança.

Vamos seguir os protocolos!2

Importante manter o distanciamento.3
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Importante lembrar que ao apresentar febre acima de 37,8° na 
chegada ao local, o visitante e seus acompanhantes não poderão 
participar das atividades.



A cidade mais próxima da Reserva Natural Guaricica fica a cerca de 
30 minutos de carro. Não existem restaurantes e nem lanchonetes 
no local. Recomendamos que leve além da sua garrafinha de 
água um lanche prático para o final da aventura.

Lembre-se que você está indo para uma Reserva Natural, 
portanto deverá estar preparado para se proteger de eventuais 
mudanças no clima assim como para a presença de insetos. 
Recomendamos que utilize roupas confortáveis de cores claras, 
calças compridas, camisa de mangas longas, calçados 
adequados para caminhada e boné. Leve consigo protetor 
solar e repelente. Blusas de mangas curtas, bermudas, collants 
e sapatos abertos como chinelos e sandálias não são 
recomendados.

Contamos com um telefone e conexão de internet na sede da 
Reserva Natural Guaricica para eventuais emergências, no entanto 
não existe sinal de celular e nem de internet na trilha.

Aproveite a sua conexão com a natureza. 

Alguns cuidados básicos:4

Na natureza não tem wifi!5

Beber água durante o passeio é
muito importante!6

A Reserva Natural Guaricica conta com colaboradores treinados 
para atendimento em situações de emergência.  

Emergências? Não se preocupe,
estamos preparados.7

Caso você seja alérgico a picadas de abelhas, vespas e outros 
insetos é muito importante que leve consigo o medicamento 
adequado e nos avise da condição durante o agendamento.
não fornecemos nenhum tipo de medicamento na Reserva 
Natural.

Não esqueça de trazer seu
medicamento.8
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Com todos os cuidados tomados,
é só aproveitar o passeio!

VAMOS LÁ?

Em caso de dúvidas e outras informações acesse:

@SPVSBrasilwww.spvs.org.br


