
RELAÇÃO     DE     GUIAS     HABILITADOS

Nome do Guia: Aloil Anchesqui
Formação:  Condutor em áreas naturais e agente ambiental comunitário
Perfil:  Atuante como guia na APA Mestre Álvaro há 20 anos
Telefones de contato:  (27) 99829-4245
E-mail:  aloil_a7@yahoo.com.br

Nome do Guia: Bismarck Jardineiro
Formação:  Técnico  em  Meio  Ambiente,  enfermagem,  condutor  em  áreas  naturais  e
agente ambiental comunitário
Perfil:  Atuante como ambientalista há anos na APA do Mestre Álvaro como educador
ambiental não-formal utilizando o ecoturismo como estratégia de preservação ambiental e
acreditando sempre na mudança do homem em relação ao seu meio.
Telefones de contato:  (27) 3328-5531 / 99790-8261
E-mail:  bismarckjardineiro@hotmail.com

Nome do Guia:  Junior Nass
Formação:  Ensino  Médio  Completo,  Agente  Ambiental  Comunitário  e  Qualificação no
Atendimento ao Turista com ênfase em Ecoturismo
Perfil:  Sobe o Mestre Álvaro há mais de 20 anos e há 5 anos trabalha como guia em
todas as trilhas do Mestre Álvaro, possui 03 fotolivros de fauna e flora do Mestre Álvaro
para a interação do grupo. Também faço guiamento nas áreas dos Alagados do Mestre
Álvaro para observação e fotografia de pássaros.
Telefone:  (27) 99631-2337
E-mail:  juniornass16@gmail.com

Nome do Guia:  Rodrigo Roger
Formação:  Curso de Qualificação no Atendimento ao Turista com ênfase em Ecoturismo
Perfil:  Ativista  socioambiental,  conduz  grupos  de  pesquisas  e  grupos  para  trabalhos
ambientais. 
Telefones de contato:  (27) 99826-7020
E-mail:  rodrigo7elias@hotmail.com



Nome do Guia:  Sérgio Pabst
Formação:  Condutor de turismo de Aventura Certificado - ABNT NBR 15285:2005. 
Perfil:  Capacitado  em conhecimentos  de Camping,  Guiamento  selvagem,  Turismo de
Aventura, Orientação Cartográfica, Primeiros Socorros e Rádio Comunicação, Histórias
Locais, Fauna e Flora e Preservação Ambiental.
Nossa função é recepcionar e prestar serviços de apoio a clientes, hóspedes, visitantes
brasileiros e estrangeiros interessados em conhecer a região e ao Monte Mestre Álvaro
oferecendo melhor satisfação e segurança.
Telefones de contato:  (27) 99809-3859
E-mail:  https://www.facebook.com/sergiopabst
             https://www.facebook.com/AmoreAventuras

Nome do Guia: Tiago Lacerda
Formação:  Agente Ambiental Comunitário e Qualificação no Atendimento ao Turista com
ênfase em Ecoturismo
Perfil:  Reside aos pés do Mestre Álvaro há 20 anos e seu ponto forte é o guiamento de
aventura com trilhas voltadas ao turismo ecológico e educação ambiental.
Telefones de contato:  (27) 99695-7140
E-mail:  tiagolacerdadj@gmail.com


