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INFORMATIVO 3 

 

Assunto: Alteração de local   

 

A organização do IV Arepio informa que atividade foi transferida para a região da Pedra Azul 
(Domingos Martins-ES). 

É com grande tristeza que recebemos o comunicado sobre a impossibilidade de realizar a 
atividade no parque do Caparaó e, consequentemente, a subida ao Pico da Bandeira. 

O foco na aventura e superação está mantido e, apesar de não podermos subir o Pico agora, 
estamos trabalhando para oferecer a todos vocês uma atividade inesquecível em região de 
montanhosa e com características parecidas. 

Até terça-feira, 4 de julho, enviaremos mais informações sobre a atividade. 

  

Realizamos todos os processos burocráticos para a reserva de vagas, dentro dos prazos e da 
forma orientada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
administrador do parque. 

De acordo com o email nos enviado pelo ICMBio: 

[...] (sic) 
No dia 01 de JUNHO, recebemos um volume muito grande de solicitações de reservas partir das 
00:00h. 

 Dadas as limitações que o Parque está enfrentando em sua mão de obra disponível para operar o 

atendimento a visitação, o numero de vagas das áreas foram reduzidos.Isso gerou a lotação máxima do 

local  para a data solicitada com  as primeiras solicitações atendidas.  

 Informo que para a data e período solicitado, não dispomos de vagas neste acampamento. O 
pernoite de 15 a 16 de JULHO esta esgotado. 

[...] 

Apesar da negativa do ICMBio, buscamos apoio de políticos e secretarias estaduais para 
intervirem, porém não obtivemos sucesso. 

Esgotadas as possibilidades de conseguirmos a entrada no parque, estamos pondo em 
prática o planejamento feito anteriormente para a hipótese da subida ser cancelada em 
decorrência de problemas climáticos, que é a realização da atividade na região da Pedra 
Azul. 

  

O IV Arepio não foi cancelado e será uma atividade marcante! Contamos com vocês! 

  

Sempre Alerta 

  

Organizaçao do IV Arepio 


