
PROGRAMA DE EVENTOS PARALELOS

ABERTURA : 07/12 às 10:00 horas 
ENCERRAMENTO: 14/12 às 12:00 horas

s Início do Projeto de repovoamento de passaros silvestres que se encon 
tram em processo de ext i nçao»

. Apresentação do Coral e Grupo de Dança da Universidade Gama Filho»

. Teatro de Fantoches e Peça Infantil.

. Shows de Palhaços, Mágicos, Contorcionistas.
» Shows com artistas, apresentaçao de Daniel Azulay e sua Turma.
. Apresentação dos Grupos de Dança Agbara Dudu (Afro-bras i Ie i ro) e Pe

lourinho Capoeira Angola»
» Banda Mirim da Fundaçao Nacional do Bem Estar do Menor (FUNABEM)»
. Distribuição de brindes feito pelo Papai Noel Ecológico.
. Distribuição de sorvetes, balas e refrigerantes.
. Distribuição de bolas de encher e Iivros infantis.
. Jogos e brincadeiras coordenados por Professores de Educaçao Física.
» Arte-Educadores farao Jogos Dramáticos com os presentes.
» Exposição de artesanato e pintura ambiental.
. Distribuição de mudas de plantas ornamentais»
. Plantio de árvores ornamentais e frutíferas.
. Montagem de acampamento modelo pela Federação das Bandeirantes dc 

Bras i I.
» Demonstrativo pelo Corpo de Bombeiros de exercício de combate a incêr 

dio Florestal e salvamento de animais e outras demonstrações de trabí 
I lios operacionais.

Por ocasiao do encerramento da Semana de Ecologia no Parque Lí 
ge no dia 14/12/85, sera real i zada a partir das 10:00 horas, Caminhada I 
cológica que saira do Parque Lage na Rua Jardim Botânico, seguindo ate < 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde as crianças participantes recebi 
rao brindes do Papai Noel Ecológico»

A divulgação da Programaçao definitiva sera feita através d< 
imprensa falada e escrita, Jornal Movimento Ecológico, Cartazes, Panfle
tos, Faixas, Carro de Som.

OBS.: As palestras serao real izadas diariamente de 07 a 13 de Dezembro 
no horário de 14:00 as 17:00 horas, cabendo 45 minutos para cada 
expos i tor »
Os programas definitivos serao divulgados oportunamente»
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