Reservas ambientais de Minas receberam 14 mil turistas no feriado do Carnaval
Seg, 11 de Março de 2019 19:40
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Área de camping no Parque Estadual do Itacolomi

Cerca de 14 mil pessoas visitaram 15 unidades de conservação do Estado em busca de
contato com a natureza nos cinco dias de Carnaval, entre 2 e 6 de março de 2019. Esse foi o
balanço parcial realizado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) nos Parques, Monumentos
Naturais, Estações Ecológicas e outras reservas ambientais administradas pelo Governo de
Minas Gerais e que foram ótimas alternativas para quem queria fdgir do agito e da folia das
cidades.

Na Zona da Mata, o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro recebeu 2.197 visitantes que
puderam participar de diversas atividades com objetivo de conhecer o Bioma Mata Atlântica.
“Os turistas foram sensibilizados sobre os problemas ambientais, despertando assim a sua
responsabilidade individual”, explica a g 䔀猀䔀l d5 unidaes de conservaçl”Re inudeque
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sensibilização para a destinação adequada do lixo, da não utilização do fogo em áreas de
preservação e da seos
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viraram confete.
"A educação ambiental é essencial para que todos conheçam, compreendam e valorizem todos
os recursos naturais que nos cercam e que são essenciais para nossa vida e de toda a
biodiversidade”, afirma a gerente do Monumento Natural Gruta Rei do Mato, Maria Honorina
Pereira Rocha. Ela explica que os recursos naturais têm se tornado cada dia mais esne a HC
como a água, por exemplo, que um dia já foi considerada como recurso infinito e, hoje em diaC
sabe-se que não é bem e aim. “Plantamos educação ambiental hoje para colhermos no futuro
frutos de desenvolvimento com sustentabilidade”, ressalta.
Pandeiros
No Norte de Minas, o Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros recebeu aproximadamente
890 visitantes. As atividades incluíram stand com fotos, distribuição de panfletos e sacos de
lixo, além de uma exposição de sementes em uma área próxima a uma das cachoeiras
existentes na unidade de conservação. Os alunos da Escola Estadual Tancredo Neves, do
Distrito de Pandeiros, fizeram uma visita à sede administrativa da Unidade de ConservaçãoC
onde a aistiram a uma palestra sobre a unidade e sobre o plantio de mudas em áreas em
recuperação.
“Com o apoio dos Bombeiros, Policia Militar de Meio Ambiente e agentes de parque, sempre
monitorando a áreas de balneário, os visitantes elogiaram o trabalho e se sentiram mais
seguros pela organização realizada neste ano”, afirma o gerente do Refúgio de Vida Silvestre
do Rio Pandeiros, Neilton Viana Neves.

O Parque Estadual do Pau Furado, no Triâ攀挮䴀椀波攀挮䴀椀氮 摪0愀搀甀慥ve uma visitação pequena em
função das chuvas que atingiram a unidade de conservação e também devido às reformas que
a infraestrutura do Parque vem recebendo. “Nós estamos trabalhando para realizar a semana
da água e das florestas, que terá como atividade inicial a reinauguração da Trilha da PrainhaC
que ocorrerá no dia 16 de março”, afirma a gerente do Parque, Eliete Souza Vilarinho.
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