
FICHA DE INSCRIÇÃO 

DESCIDA DE BOIA – 2017 

NOME LEGÍVEL:__________________________________________________________________________________ 

SEXO: ____________ENDEREÇO:___________________________________________________________ 

CIDADE: ___________________________________________ EST.:______ 

TEL: _________________________________________________________ 

RG: _____________________________   CPF:___________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________ 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA DESCIDA DE BOIA 2017 

Eu me responsabilizo pelos riscos, acidentes e problemas físicos ou fisiológicos que, porventura, possam acontecer 

na concentração, no meu deslocamento ou na execução do percurso da prova supramencionada, de descer sobre 

uma boia, em Alagoa, no pedaço do Rio Aiuruoca, compreendido entre a Itaoca e o Centro da cidade; ficando os 

promotores do citado evento isentos de qualquer responsabilidade decorrentes de acidentes ou indisciplinas antes, 

durante ou após a prova. Atesto também à direção da prova, que estou em perfeitas condições físicas, fisiológicas e 

psicológicas para realizar a referida prova, e que sou ciente de todos os riscos aos quais me exponho, por livre e 

espontânea vontade. 

Declaro, ainda, por meio do presente termo, estar ciente das atividades a serem desenvolvidas, quais sejam:  

 Descer o Rio Aiuruoca em uma boia própria ou de amigos, ao lado dos demais participantes, mesmo 

sabendo dos riscos a que estarei exposto, como por exemplo, ingestão exagerada de bebidas alcoólicas ou 

até mesmo ao risco de picadas de marimbondos e abelhas que possam ser encontradas ao longo das 

margens do rio e, por isto, declaro não ser excessivamente alérgico, ao ponto de não resistir até que se 

providencie o necessário socorro.  

 Participar da Descida de Boia no pedaço do Rio Aiuruoca compreendido entre a Itaoca (Bar do Moraes - 

LARGADA) e a Ponte do Rio Aiuruoca (Chegada), atividade para a qual assumo que estou apto. 

 Isentar a instituição Prefeitura Municipal de Alagoa, bem como os organizadores desse evento, de qualquer 

responsabilidade no caso de algum acidente que me envolva, ou por mim provocado. 

 Saber que, para estar participando de forma legal, eu, bem como todos os participantes deverei fazer esta 

inscrição e estar portando a PULSEIRA IDENTIFICADORA DO PARTICIPANTE e que, sem esses detalhes 

cumpridos e verificados, o participante estará dispensando os cuidados da Comissão Organizadora e 

assumindo, por conta própria, qualquer circunstância que lhe advenha. 

 Conscientizar-me de que devo ser ambientalmente responsável e trazer meu LIXO AMARRADO À MINHA 

BOIA, até os postos de coleta que serão no Bar do Morais (INÍCIO), na Ponte do Chambotti (MEIO do 

PERCURSO) e na Ponte do Rio Aiuruoca, Poço das Saboneteiras, já no FIM DO PERCURSO, na cidade. 

 Estar ciente que a largada se dará as 12:30 h, sem atraso e que eu, como nenhum outro participante, 

deverei descer de forma solitária, seja muito na frente, ou muito atrás das pessoas encarregadas de estar 

junto do bloco todo, prestando socorro e ajudando a todos os que precisarem, pois uma equipe formada por 

socorristas, enfermeiras, ambulância, atletas, professores de natação estará atuando para que o evento 

transcorra de forma saudável e feliz para todos. 

 Providenciar a impressão, preenchimento e entrega desta ficha em mãos para Fiinha, Érika, Patrícia e 

Ronilda antecipadamente, ou no dia do evento, nas mesas receptoras das inscrições e entrega das pulseiras; 

mesas estas que estarão funcionando no dia 30/12/17 na Secretaria da Cultura, na Padaria Central e no Bar 

do Morais (Itaoca), a partir das 08:30 h da manhã. 

Por ser verdade, firmo a presente autorização sob as penas da Lei e confirmo a veracidade das declarações.  

Alagoa, ____ de dezembro de 2017. 

ASSINATURA DO PARTICIPANTE: ____________________________________________________________________ 


