Fundação Gorceix assume administração do
Parque das Andorinhas

Por Antônio Isidoro e Hellen Perucci
Dentro das comemorações da semana do meio ambiente, várias atividades aconteceram em Ouro
Preto do dia 05 ao dia 12 de junho. Na tarde da última quinta- feira, 10, a Prefeitura e a Fundação
Gorceix assinaram um convênio em que a Fundação passar a administrar o Parque Natural
Municipal das Andorinhas. A nova administração realizou uma avaliação do parque e observou
deteriorações e atos de vandalismo no local. A reabertura do espaço para visitação está prevista
para o mês de julho.
O presidente da Fundação Gorceix, professor Cristóvão Paes de Oliveira, falou sobre a retomada do
convênio entre as partes:

“Por algum tempo nós administramos esse espaço. Depois, esse convênio com a
Prefeitura foi interrompido e agora ele está sendo reaberto pelo prefeito Angelo
Oswaldo. Essa área é extremamente importante, não só para Ouro Preto. Aqui é a
nascente do Rio das Velhas, que banha vários municípios até chegar em Várzea
da Palma, onde ele deságua no São Francisco”.
E ressaltou que para além da importância ambiental, existe também o retorno econômico para o
município:

“É uma área que pode ser muito bem aproveitada por turismo ecológico e a
Fundação, anteriormente, quando administrava essa área, funcionava muito bem.
Nós tínhamos diversos programas de educação ambiental. Recebíamos aqui
grupos de turistas interessantes, com essa belíssima área que é o Parque Natural
das Andorinhas. Esperamos que essa segunda etapa de administração deste
parque tenha o mesmo sucesso que teve anteriormente”, afirmou o Presidente da
Fundação.
Luiz Gonzaga do Morro, presidente da Câmara de Vereadores, enfatizou a importância da reabertura
do parque das Andorinhas sob nova administração:

“Muito importante a reabertura do Parque das Andorinhas, ainda mais sabendo
que uma fundação que vai pegar os trabalhos, vai nos ajudar, vai ajudar os
bairros, a cidade de Ouro Preto em geral. A Cachoeira das Andorinhas é muito

conhecida, famosa, onde fica apenas oito ou nove quilômetros do centro da
cidade, isso é muito importante, pois é pertíssimo”.
O Vereador Wanderley Kuruzu (PT) destacou a importância desta parceria com a Fundação
Gorceix e relatou que o cuidado e preservação do Parque das Andorinhas é um sonho antigo:

"Para nós é um motivo de alegria muito grande, porque essa bandeira nós
levantamos quando eu não era vereador ainda, antes dos anos 2000. Tomei posse
em janeiro de 2001 e a primeira audiência pública que nós fizemos com
requerimento de minha autoria foi sobre a Cachoeira dos Andorinhas e o Morro
da Queimada, em que tínhamos o desejo da implantação do parque da Cachoeira
dos Andorinhas e do Morro da Queimada. E foi aqui na casa de retiro do Morro
São João, essa audiência pública, muito concorrida e a partir dali formou-se
grupos de trabalho e chegamos ao ponto que a Samarco destinou uma
compensação ambiental. Na época eram aproximadamente dois milhões e
duzentos mil para fazer essa estrutura aqui no Parque da Cachoeira dos
Andorinhas e o Parque do Morro da Queimada. Teve um grupo de trabalho que
conduziu os trabalhos adiante e ficou muito feliz em saber que agora o prefeito
Angelo Oswaldo quer implantar definitivamente a estrutura do Parque
Arqueológico do Morro da Queimada".
E reforçou o sentimento de pertencimento da comunidade:

“Eu e a comunidade dos bairros Morro São Sebastião, Santana, São João tem um
sentimento de pertencimento muito forte, em relação tanto aqui a Cachoeira da
Andorinhas, quanto ao parque do Morro da Queimada”, celebrou o vereador
Wanderley Kuruzu.
A vice-prefeita Regina Braga também ressalta a importância da reabertura do Parque Natural
Municipal das Andorinhas e as reformas que precisam acontecer:

“São parques que a população de Ouro Preto tem uma consideração enorme,
porque são espaços de convivência, espaço para trazer sua família, curtir o
espaço verde que ficou anos e anos abandonados. Então, essa reabertura
representa muito para nossa gestão e, principalmente, para as famílias ouropretanas. Nós já limpamos, capinamos, arrumamos a estrada, mas há muito o que
se fazer ainda: vamos ter que reformar o parque inteiro, as quadras e os espaços
de convivência. O centro administrativo vai ter que passar por uma grande
reforma devido aos anos de abandono. É uma área que ficou fechada então, a
gente agradece à Fundação Gorceix por ter aceito esse desafio, por fazer
parceria com a nossa prefeitura, para a gente recuperar essa área verde tão pra
nós ouro-Pretanos”, enfatizou a vice-prefeita Regina Braga.

E lembrando que a Fundação Gorceix anunciou que deverá reabrir para o público a Cachoeira das
Andorinhas a partir do dia primeiro de julho.
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