
PROGRAMAÇÃO 
  
Sexta-feira, 21 de fevereiro 
  
19h - Abertura do Ecofolia 2020 
  
Sábado, 22 de fevereiro 
  
8h - Apresentação das Salas Temáticas do Parque. 
9h - A Comunidade no Parque. 
Relatos e experiências vividas pelo morador de Ipoema, Tomas Silveira sobre as 
ameaças sofridas pela Mata do Limoeiro na década de 80. 
10h - Unidades de Conservação e seus benefícios para a sociedade. Palestrante 
Vinicius Assis, Gerente do Parque Estadual do Rio Doce 
11h - Filosofia e Meio Ambiente 
Palestrante Alisson Diego, autor do livro, “Olhares sobre os Parques mineiros” 
14h - O Ser humano e o meio ambiente 
Diálogo sobre o ser humano, sentimentos, sua essência, respeito ao próximo e ligação 
com o meio ambiente com a psicóloga Paloma Bianca. 
15h - Trilha dos Sentidos “Conectando com a natureza” 
19h - Caminhada Noturna no Parque 
Com Alex, guia turístico e morador de Ipoema. 
Todas as atividades desse dia acontecerão na sede do Parque 
  
Domingo, 23 de fevereiro 
  
9h - Como as redes sociais podem potencializar o Parque? 
Palestrante Rafael Soares 
10h - Roda de Conversa “Projeto: Olhares sobre os Parques mineiros: a importância e 
belezas das áreas protegidas” 
Com Duander Franco e Alisson Diego. 
14h - Lançamento da Revista em comemoração aos seis anos de ações do Parque 
Estadual Mata do Limoeiro. 
18h - Limoeiro Digital 
Desenvolvimento de estratégias para impulsionamento das redes sociais e 
divulgações dos trabalhos no Parque. 
Todas as atividades desse dia acontecerão na sede do Parque 
  
Segunda-feira, 24 de fevereiro 
  
8h - Lançamento do edital para votação da nova marca gráfica do Parque 
9h Painel “O Parque e o desenvolvimento Sustentável em Ipoema” 
Representantes de instituições e comunidades do entorno do Parque debatendo sobre 
as potencialidades e importância do Parque. 
Mediador: Fred Mendes (Jornalista e professor) 
Convidados: 
• Raimundo Afonso (Atuante na defesa da Mata do Limoeiro) 
• Arthur Gandara (Consultor Ambiental) 
• Márcia (Moradora de comunidade do entorno do Parque) 
• Geraldo Raul (Guia turístico e morador de comunidade do entorno do Parque) 
• Roneijober (Empresário, fotógrafo e morador de Ipoema) 
• Valério Adélio (jornalista e morador de Ipoema) 
• Cibele Alvarenga (Conselheira do Parque) 
• Samara Vital (Gestora de Sustentabilidade) 



14h - Apresentação teatral na comunidade da Serra dos Alves com o Grupo 
Perecolândia. 
19h - The Voice Limoeiro 
Paródias apresentadas pelos participantes destacando a temática ambiental e história 
do Parque. 
  
Terça-feira, 25 de fevereiro 
  
9h - Lançamento da Exposição “Drummond Vida e Obra” da Associação Cultura Itabira 
Século XXI”. 
A exposição conta de maneira cronológica através de textos e imagens da vida e obra 
do escritor itabirano Carlos Drummond de Andrade. 
10h - Plantio de Mudas em área do Parque. 
19h - Encerramento. 
 


