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Autorizamos a empresa 02 Filmes a realizar filmagem no Parque Nacional da Tijuca, nos dias 
18, 19, 20, 21 e 22/04/09, das 17:00hs. até o amanhecer, ficando acordado que a equipe 
deverá deixar o local até às 07:30hs. Trata-se do novo longa-metragem “The Expendables”,
do roteirista, diretor e ator Sylvester Stallone, que será gravado no Parque Lage, sendo utilizadas 
as seguintes áreas: fundos do casarão junto ao estacionamento, quadra de tênis no fundo do 
casarão, área na floresta em frente à entrada lateral que antecede o estacionamento (onde serão 
colocadas barracas cinematográficas), parte exterior da lavanderia e dentro da Mansão dos 
Lages. A produção irá fornecer seguranças e materiais para isolamento de toda a área de 
trabalho (fitas zebradas, grades, telas, etc.) e sinalizações de desvios para acesso em 

^ e ra l, orientados pela equipe do Parque. Conforme ficou acordado com o Parque, ficarão 
apenas 03 caminhões e 02 geradores dentro do Parque, estacionados próximos da cavalariça, o 
restante dos veículos utilizados serão colocados em ruas fora do Parque. Como os caminhões de 
equipamentos ficarão estacionados na hípica, terão 02 Pickup e 02 Vans circulando por vez até 
os locais de filmagens, porém não poderão ficar estacionadas no pátio do Parque. Só será 
permitida o tráfego para desembarque e descarga dos equipamentos, saindo logo após. Serão 
utilizados 08 banheiros químicos que ficarão alojados em cima de uma Pickup, que deverá entrar 
às 17:00hs e sua retirada deverá ser às 07:00hs. Será utilizado também o banheiro público da 
entrada do Parque, que terá uma pessoa contratada para realizar a limpeza dos banheiros. Todo 
o lixo produzido durante a filmagem será retirado após o término das filmagens. Toda o material 
utilizado, assim como todo o cenário, deverá ser retirado até o dia 30 de abril de 2009.

Deverão ser obedecidas as seguintes condições:

- Todas as normas pertinentes às Unidades de Conservação e à Instrução Normativa N°. 05 de 
18 de março de 2002, deverão ser seguidas;

segurança fica sob inteira responsabilidade do solicitante, bem como a remoção de todos os 
Equipamentos, materiais, resíduos ou dejetos introduzidos ou provocados pela atividade ou dela 

resultante, mantida a integridade dos ecossistemas;
- É expressamente proibida a entrada de animais domésticos e equipamentos que possam 
causar danos à Unidade de Conservação;
- Não poderá ser impedido o livre trânsito de visitantes durante o horário de funcionamento do 
Parque;
- No material produzido deverá constar nota de agradecimento ao PNT;
- É obrigatório o porte desta autorização no local de realização do trabalho;

Conforme determina a Portaria No 62, de 20 de março de 2000, será cobrado o valor de R$ 
1.065,00 (hum mil e sessenta e cinco reais)/dia de filmagem/ fotografia, por se tratar de trabalho 
de cunho comercial.

O solicitante pagou uma taxa de R$ 5.325,00 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais), 
referentes a 05 (cinco) dias efetivos de filmagem no interior da Unidade, conforme cópia do boleto 
anexo.
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As imagens produzidas na Unidade deverão ser utilizadas, exclusivamente, para o objetivo 
proposto.

Caso os responsáveis pelo supracitado projeto necessitem utilizar ou comercializar as 
imagens com outros objetivos deverão solicitar nova autorização ao ICMBio.

Qualquer inobservância das condições acima ensejará o cancelamento da presente 
autorização, além das sanções legais cabíveis.

Rio de Jane e 2009.

Ricardo Calrabn
Chefe do Parque Naçíonal da Tijuca
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(+) Outros acréscimo?

Informações;
Reueita. I2Ô/ - ü . 453345 - Serviços administrativos diversos 
UnJd. Arrecadação: Parque Nacional da Tijuoa (T1JUCA)

Fína,Wa<,e; H lm a9#m em área do Parque Nacional da Tl|uca. 
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£Di3 - Unibanco SA 
RECEBIMENTO DE TÍTULOS 

DE OUTROS BANCOS

Vaiar da operaeao .......... 3£5,00
Agencia emitente•. 0i60 Banco: 409
Data: 07/04/09 Hora: i7:2i:35

Dados da Operaeao

Prod. : Titülo de Outro Banca 
Banco Cedente.,: 00í - BRASIL 
Data de V e n c i m e n t o . 02/04/2009
Data de Pagamento......... : 07/04/2009
Valor do Pagamento........ : *#**#****#5. 325,00

CGBIGQ BE BARRAS:
00Í.91420Í000053250045934500000000000003348ÊÍ 

Controle do Banco; W34a7l4a54£00<i00í00032íí

MANTENHA ESTE DEMONSTRATIVO ANEXADO A CONTA

Ticket de Caixa.

Utilize o Caixa Eletrônico é realize suas
Operações com Comodidade e Segurança.


