FG assume gerenciamento do Parque das
Andorinhas
O Parque Natural Municipal das Andorinhas, está, pela segunda vez, sob o gerenciamento da
Fundação Gorceix (FG) por meio de convênio assinado com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto
(OP). Assim em breve o local estará em condições de receber com segurança a população da cidade
e os turistas.
O convênio, assinado no dia 11 de junho, na sede o parque, contou com a presença prefeito Ângelo
Oswaldo, da vice-prefeita Regina Braga, do presidente executivo e do superintendente da FG, Prof.
Cristovam Paes de Oliveira e o Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro, o consultor técnico do
Departamento de Meio Ambiente da Fundação Gorceix (DEMAM), Prof. Wilson José Guerra, do
presidente da câmara, Luiz Gonzaga, e também os secretários de Meio Ambiente, Chiquinho de
Assis, de Planejamento e Gestão, Crovymara Batalha e o de Governo, Felipe Guerra.

DEMAM/FG fará o gerenciamento

O Parque foi gerenciado pela FG, por meio do DEMAM/FG, no período de 2016/2017, quando o
convênio foi encerrado. A atual gestão da PMOP, encontrou o local abandonado, sem manutenção e
os cuidados devidos para o seu bom funcionamento, sendo necessária sua recuperação para volte a
ser um espaço de lazer agradável e seguro e garanta a preservação da flora, fauna e de suas águas.

Para que isso volte a acontecer em breve, várias ações estão previstas para recuperação das
dependências físicas e do meio ambiente da área, tornando o parque mais seguro e atrativo para o
desfrute dos visitantes. O trabalho será desenvolvido pelo Departamento de Meio Ambiente –
DEMAM/GORCEIX, que utilizará a expertise de seus profissionais. Além disso, cumprindo suas
finalidades estatutárias, a Fundação irá também envolver os alunos da Escola de Minas, que poderão
colocar em prática alguns ensinamentos recebidos nas salas de aulas.
O presidente executivo da FG, Prof. Cristovam Paes de Oliveira ressaltou a importância do Parque,
não só para o aprendizado sobre meio ambiente pelos alunos das escolas de Ouro Preto, para o
lazer, mas também para a economia do estado de Minas Gerais. ” É a nascente do Rio das Velhas,
que abastece as cidades da região metropolitana da capital e passa por diversos municípios até
desaguar no Rio São Francisco, sendo um dos seus principais afluentes. O rio tem de ser perenizado
pois tem forte impacto econômico em todas as cidades banhadas por ele num percurso de 800 km”.
“A Fundação vai disponibilizar toda sua equipe do DEMAM, nosso departamento especializado em
meio ambiente, para com ética e transparência conduzir esse trabalho de recuperação do parque
com o máximo de cuidado, para torna-lo novamente em condições de ser utilizado”, afirmou o Prof.
Cristovam.

Sobre o Parque das Andorinhas

O Parque das Andorinhas faz parte da Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das Andorinhas –
APA e funciona todos dos dias, com entrada gratuita. Oferece várias opções de lazer, nos seus 557
hectares. Os lugares mais procurados são a Cachoeira das Andorinhas, a Pedra do Jacaré e a
Cachoeira conhecida como “Véu da Noiva”, de cerca de 40m de altura. A cachoeira que dá nome ao
parque está no interior de uma formação rochosa semelhante a uma gruta e é assim chamada por
abrigar grande quantidade de andorinhas de coleira nesta época do verão.
Para visitar o Parque, saindo do centro de Ouro Preto, da Praça Tiradentes até a Portaria do Parque,
o visitterá de percorrer apenas 5 km e o caminho pode ser feito pelo Morro da Queimada ou pelo
Morro São Sebastião.
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