Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Parque Nacional das Sempre-Vivas
Termo de Conhecimento de Riscos
Caro visitante, seja bem vindo ao Parque Nacional das Sempre-Vivas-PNSV. Aqui você poderá conhecer mais sobre o bioma Cerrado, apreciar campos das flores Sempre-Vivas,
matas, serras e exemplares da fauna característica desta parte da Serra do Espinhaço.
Informamos que o Parque está em processo de estruturação do uso público. Portanto, precisamos orientá-lo sobre os riscos e responsabilidades ao se visitar uma área natural.
No interior do Parque poucas áreas possuem sinal de telefonia celular, em casos de acidentes, se for possível, ligue para: Resgate do Corpo de Bombeiro – 193. O Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, atende nas comunidades do entorno do Parque. O ICMBio não possui serviço de resgate, porém é importante nos comunicar caso
ocorra algum acidente. Para entrar em contato com a administração do Parque, ligue para: 38-35313266 e 38-35312111.
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO QUE:
- O visitante é o maior responsável pela sua própria segurança. Respeite seus limites, faça apenas aquilo que sua habilidade e condição física permitirem.
- Não há estruturas/equipamentos de apoio ao visitante como alojamentos, sinalização das trilhas e estradas. Estamos trabalhando para implementar essas estruturas.
- Para melhor experiência e segurança ao visitar o Parque recomendamos que visite com um condutor que conheça a região;
- Evite qualquer atitude que possa provocar incêndios. A utilização de fogo só é permitida com fogareiro e em locais seguros;
- Manter-se na trilha e estrada ajuda a prevenir acidentes e evita maiores impactos à biodiversidade!
- O acesso, quando utilizar veículo, deve ser feito com automóveis 4x4; Veículos só poderão transitar nas estradas já existentes e, em hipótese alguma, será permitida a abertura de novas
vias no interior da Unidade;
- Não é permitida a atividade de motocross e rally no PNSV: a utilização de motos é permitida apenas como meio de transporte;
- É comum a presença de animais peçonhentos e insetos, por isso utilize roupas que lhe conferem maior proteção, verifique roupas e sapatos antes de vesti-los e mantenha as bolsas e
barracas fechadas; Indicamos o uso de protetor solar, repelentes de insetos e perneiras;
- Cuide do seu lixo! Todo o lixo produzido deve ser recolhido do Parque e ser descartado em local adequado;
Em caso de uso da imagem para fins comerciais deverão ser seguidos os procedimentos descritos na Instrução Normativa nº 19/2011, que regulamenta o uso de imagens de unidades de
conservação federais.
É PROIBIDO: Portar armas, inclusive atiradeiras e similares; Coletar rochas, plantas, flores, sementes ou qualquer outro recurso natural/arqueológico; Pescar, caçar, capturar, molestar,
alimentar ou perseguir animais silvestres; Gravar nomes, datas, ou sinais nas rochas;

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Parque Nacional das Sempre-Vivas
Termo de Conhecimento de Riscos
Nós, abaixo-assinados, declaramos para os devidos fins que tomamos conhecimento das informações, normas e permissões, relacionadas à visitação do Parque Nacional
das Sempre-Vivas e nos responsabilizamos pela nossa própria segurança bem como pela preservação desta Unidade de Conservação.
Nome Completo - legível

Documentação

Cidade/UF

Contato/Telefone de
emergência

Idade

Informe se possui alergia ou
restrição médica

Assinatura

12.
345678910-

HORÁRIO DE ENTRADA ______________DATA: ______/______/______ Região/trecho da trilha a ser visitado : _____________________________________________________________
Condutor: ___________________________________________________________________________ Telefone: ____________________________________________________
Eu, ____________________________________________________________________________, assumo a responsabilidade por comunicar a saída do meu grupo do Parque.
O termo deve ser entregue no escritório do Parque em Diamantina ou via email: parquenacionaldassemprevivas@icmbio.gov.br

