
II Congresso Internacional de Saúde Pública do Delta do Parnaíba 

 

Período: De 11 a 14 de Novembro de 2016  

 

PROGRAMAÇÃO DOS ROTEIROS 

 

Sexta (11/11/16)  

Horário: 08:00 ás 18:00 

Inscrições e pagamentos presenciais dos roteiros. 

OBS: (O Pagamento também pode ser efetuado através de transferência e/ou 

depósito na conta da Empresa Junior, ROTAS). 

 

Sábado (12/11/16) 

 

CITY TOUR NA PARNAÍBA HISTÓRICA  

Especificação do Roteiro: Visita guiada por um guia á prédios e lugares 

históricos da cidade como o Centro Cultural Reis Velloso (Caixeiral), Casarão 

Simplício Dias, Porto das Barcas, Casa dos Azulejos, Igreja de Nª Srª do 

Rosário, Igreja de Nª Srª da Graça e Cajueiro Humberto de Campos. Com o 

deslocamento de ida e volta sendo em ônibus. 

Quantidade de pessoas: 40 pessoas em um turno divididas em 2 grupos. 

Horário: (Manhã) 08:00 ás 11:00 

               (Tarde) 15:00 ás 18:00 

Valor: R$ 12,00 (Incluso transporte de ida e volta. Saida e Retorno será feito 

na UFPI) 

 

PASSEIO AO DELTA DO PARNAÍBA 

Especificação do Roteiro:  

Quantidade de pessoas: 75 pessoas 



Horário: 08:00 ás 15:00 

Valor: R$ 70,00 (Incluso transporte UFPI-Porto dos Tatus/ Porto dos Tatus-

UFPI, Guia, lanche de frutas, almoço e caranguejada) 

 

Domingo (13/11/16) 

 

PASSEIO AO DELTA DO PARNAÍBA 

Especificação do Roteiro: 75 pessoas 

Horário: 08:00 ás 15:00 

Valor: R$ 70,00 (Incluso transporte UFPI-Porto dos Tatus/ Porto dos Tatus-

UFPI, Guia, lanche de frutas, almoço e caranguejada) 

Especificação do Roteiro:  
 Em um barco amplo e confortável inicia-se o passeio ao Delta do Parnaíba, 

seguindo o curso do Rio Parnaíba para refazer os passos do grande 

desbravador do Delta do Rio Parnaíba. Nicolau de Resende (navegador 

Português que em uma das suas viagens ao Brasil “descobriu “a região do 

Delta), percorrendo ao longo do rio alguns dos inúmeros igarapés, dando 

destaque ao igarapé do Periquito local onde a riquíssima fauna e flora torna-se 

mais evidenciada. Logo após, o passeio segue rumo a paradisíaca Praia do 

Pontal onde é feito uma pausa para o almoço, segue-se o passeio com uma 

parada na caída do morro onde é ofertada uma deliciosa caranguejada.  

 

Segunda (14/11/16) 

 

CITY TOUR NA PARNAÍBA HISTÓRICA 

Especificação do Roteiro: Visita guiada por um guia á prédios e lugares 

históricos da cidade como o Centro Cultural Reis Velloso (Caixeiral), Casarão 

Simplício Dias, Porto das Barcas, Casa dos Azulejos, Igreja de Nª Srª do 

Rosário, Igreja de Nª Srª da Graça e Cajueiro Humberto de Campos. Com o 

deslocamento de ida e volta sendo em ônibus. 

Quantidade de pessoas: 40 pessoas divididas em 2 grupos (cada grupo com 

20 pessoas e conduzido por guias com amplo conhecimento da história do 

local). 

Horário: (Manhã) 08:00 ás 11:00 



               (Tarde) 15:00 ás 18:00 

Valor: R$ 12,00 (Incluso transporte de ida e volta. Saida e Retorno será feito 

na UFPI) 

 

A saída e Retorno para todos os Roteiros serão na UFPI. 

 

 

 


