
 

 

 
 

CURSO DE AÇÕES DE ORDEM URBANA  – 3ª EDIÇÃO 
 

➢ ITENS OBRIGATÓRIOS  
 

• Blue Gun - Temos a um valor de R$ 150,00 na ABRAPAM, mas podem comprar 
em outros locais. 
 

•  Almoço e Jantar por conta dos alunos. Pode levar lanches ou um homem da 
equipe ficar responsável por comprar e pegar a comida de todos. Teremos 2h 
de intervalo de almoço e 2h de jantar.  
 

• Coldre de perna para pistola; 

• Obs: item de fácil revenda. Como será um item muito utilizado, solicitamos que 
cada um leve a sua. Aqueles que pós curso quiserem vender, basta anunciar 
que vendem fácil.  

• 02 faixas de atadura de farmácia 1,80m; valor médio R$ 5,00 

• 4,5 litros de água divididos em 3 garrafas de 1,5 litros; cada custa em média R$ 
5,00 

• um esparadrapo de 10 cm x 4,5m custa em média R$ 20,00 

• bloco de anotações de bolso (caderneta); custa em média R$ 10,00 

• duas canetas; 

• sacos plásticos para impermeabilização dos itens na mochila; 

• mochila preta, camuflada ou azul: 

• Kit higiene: escova de dentes, pasta, toalha de rosto e sabonete; 

• óculos de obra transparente; custa em média R$ 10,00 em lojas de construção. 

• álcool em gel individual; 

• máscaras individuais. 

 

➢ Itens opcionais 

 

Camisa: R$ 40,00 - Unidade. 

Brevê: R$ 20,00 – Unidade. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
➢ CRONOGRAMA 

 
 
Sexta-Feira - 11/03 
15h – Salão Nobre da Prefeitura de Itaboraí 
Cerimonial de Abertura da 3ª Edição do Curso de Ações Urbanas 
Fala do Diretor da ABRAPAM 
Fala de Autoridades 
Coffee Break 
 
Sábado - 12/03 
7h - Concentração em frete ao Estádio Municipal Alziro de Almeida 
Instrução de Educação Física, com saída do Estádio Municipal Alziro de Almeida, até a 
Praça da Feira. 
Saída dos ônibus da Praça da Feira para o parque Paleontológico em São José. 
10h - Início do 3º Curso de Ações Urbanas (Parque Paleontológico de São José) 
 
Domingo – 13/03 
14h – Quadra da Praça Marechal Floriano 
Abertura da Cerimônia com a Banda da Guarda Municipal 
Fala das Autoridades Convidadas 
Entrega de Certificados aos Formandos 
 


