
Orientações Gerais aos Participantes do Curso Restauração de Áreas Degradadas. 

 

 Orientações sobre Hospedagem e Alimentação 

 

A hospedagem será realizada no Centro Ambiental Jardim das Florestas, em quartos 

coletivos (duplos e triplos), divididos em ala feminina e masculina; 

 

Dispomos de 2 banheiros no alojamento:  1 na ala masculina e 1 na ala feminina, que 

são de uso coletivo dos hóspedes.   

 

O Centro Ambiental dispõe ainda de banheiros no térreo (um deles adaptado para 

cadeirantes) e no terceiro andar, que também podem ser utilizados. 

 

As refeições (café da manhã, almoço e janta) são servidas na Propriedade Schäffer que 

integra Acolhida na Colônia, propriedade vizinha ao Centro Ambiental cerca de 100 

metros. 

 

No valor pago na inscrição está inclusa a hospedagem e alimentação dos participantes 

do dia 07/11/2016 a partir das 17:00hs  ao dia 09/11/2016 até as 18:00hs.  

 

Havendo necessidade de diária adicional, o pagamento deverá ser realizado diretamente 

no Centro Ambiental. 

 

A cobertura de sinal de celular no município de Atalanta é feita pelas empresas Claro e 

Tim, lembrando que no Centro Ambiental o sinal das operadoras é fraco, podendo não 

funcionar adequadamente. 

 

O Centro Ambiental dispõem de internet wireless disponível para visitantes e hóspedes. 

 

 Como chegar ao Centro Ambiental Jardim das Florestas 

 

De ônibus: 

Para quem vem de ônibus aconselha-se chegar até a rodoviária de Rio do Sul no dia 

anterior ao curso, e pegar ônibus até Atalanta nos seguintes horários: 

 

Horários dos ônibus. 

Dias da semana: 

Rio do Sul – Atalanta:                                                                                                                                                                 

Horários: 9:30 – 11:40 - 18:30 

Atalanta – Rio do Sul:                                                                                                                                                                                

Horários: 6:00 -  11:50 – 17:15 

 

Do centro de Atalanta até o Centro Ambiental aconselha-se pegar um táxi. 

Táxi do Vilmar Petri – (47)88082195 



Táxi do Gian: (47) 3535.0025 / 8867.4769 

Táxi do Pita: (47) 8878.8932 

 

De Carro 

Atalanta está localizada na região do Alto Vale do Itajaí. 

Principais distâncias de referência.  

Florianópolis (SC) – 185 KM 

Blumenau (SC) - 134 KM 

Curitiba (SC) -  332 KM 

Chapecó (SC) - 388 KM 

Lages (SC) - 165 KM 

Rio do Sul (SC) - 40 KM 

Ituporanga (SC)  - 29,4 KM (estrada de terra). 

 

Para quem se desloca de Florianópolis sentido Atalanta, deve pegar a BR 282 até 

Alfredo Wagner, seguindo pela BR 302 até Ituporanga e depois por estrada de terra até 

Atalanta. 

 

Para quem se desloca de outros locais do estado via BR 470, deve pegar o acesso a 

Trombudo Central, passando em seguida por Agrolândia e Atalanta. 

 

Chegando em Atalanta você deve pegar a rua XV de Novembro, sentido Alto Dona 

Luiza, terminando a estrada pavimentada segue por aproximadamente 05 KM de estrada 

de chão. Em seguida pegar a esquerda e seguir por aproximadamente 01 KM até o 

Centro Ambiental Jardim das Florestas. 

 

 
 

 

 

 



 Orientações Gerais 

Trazer roupas leves para as saídas de campo, bem como sapatos adequados; 

Trazer pen drive para copiar as palestras que serão ministradas no curso, o material será 

disponibilizado no mesmo dia para quem tiver interesse; 

Trazer repelente; 

Trazer protetor solar para saída de campo. 

 

Nossa equipe sente-se honrada por você ter escolhido nossa instituição como local 

de aprendizado. Estamos à sua disposição. Para qualquer dúvida entre em contato 

através do e-mail info@apremavi.org.br ou edilaine@apremavi.org.br. Telefone: 

(47) 3521.0326 ou (47) 8826.9859 
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