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CINCO
PARQUES
NACIONAIS
UNIDADES FARÃO PARTE
DE PPI PARA A ATRAÇÃO
DE INVESTIMENTOS
E MELHORIA DE
INFRAESTRUTURA
Da redação

N

o dia 26 de agosto,
durante a 17ª Reunião
do Conselho do PPI
(CPPI), que contou com a presença
do presidente da República,
Jair Bolsonaro, e do ministro
da Economia, Paulo Guedes,
mais 5 parques nacionais foram
qualificados para o Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI).
São eles os parques nacionais da
Serra da Canastra (MG), Serra do
Cipó (MG), de Caparaó (MG/ES),
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SÃO QUALIFICADOS PARA
PARCERIAS DE INVESTIMENTO
PELO GOVERNO FEDERAL

da Restinga de Jurubatinga (RJ) e a
Floresta Nacional de Ipanema (SP).
Com a medida, as unidades de
conservação poderão receber, a
partir de concessões à iniciativa
privada, investimentos que
gerarão emprego e renda para
as cidades que rodeiam os locais.
Na avaliação do ministro do
Turismo, Gilson Machado Neto,
a qualificação destas unidades
é um avanço que possibilitará o
aumento do números de turistas
à prática do turismo de natureza.
“Quanto mais investimentos em
infraestrutura, mais os parques
tendem a atrair turistas interessado
em descobrir as nossas belezas
naturais. Temos um grande
potencial para recebermos mais
visitantes.”, declarou o ministro, em
coletiva de imprensa.
Até o momento, quatro
unidades de conservação
federais já foram concedidas à
iniciativa privada: as florestas

de Canela e a de São Francisco
de Paula, no Rio Grande do
Sul, e os parques nacionais
de Aparados da Serra e Serra
Geral (RS/SC). Juntas, as quatro
irão receber investimentos na
ordem de R$ 420 milhões. Até
o fim do ano, o Conselho do PPI
espera leiloar mais dois parques
nacionais: o de Foz do Iguaçu,
no Paraná, e o de Humaitá, no
Amazonas.
OS PARQUES - Localizados
na região Sudeste, as unidades
de conservação aprovadas na
reunião receberam em 2020,
mesmo durante a pandemia, mais
de 107 mil visitantes. A Serra
da Canastra, em Minas Gerais, e
a Restinga de Jurubatinga, no
Rio de Janeiro, foram as que
receberam o maior número,
cerca de 30 mil. Os dados são
do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio). g

ATENÇÃO
IMPORTA

Nunca foi tão difícil para a publicidade
capturar a atenção. Neste quesito,
as revistas são imbatíveis*
Leitores prestam mais atenção ao ler
revistas do que quando se envolvem
com outras mídias

82% dos leitores gostam da
publicidade nas revistas

58% dos leitores disseram que não fazem
mais nada enquanto leem uma revista

43% concordaram que a publicidade em
revistas é relevante

57% concordaram que a publicidade em

revistas faz parte da experiência – mais do
que para qualquer outro canal

*Fonte: Projeto Pay Attention
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