Orientações para Visitação ao Instituto Terra

(Jan 2018)

 O acesso ao público é feito somente pela portaria principal.
 Horário de visitação: Terça a domingo, de 8h às 11h e de 13h às 16h.
(a loja não funciona aos sábados à tarde e aos domingos)
 Obs. Visitas monitoradas deverão ser agendadas.
 O ingresso no Instituto Terra só será permitido com apresentação de documento de
identificação.
 Todos os visitantes devem obrigatoriamente se dirigir inicialmente para a recepção.
 Menores de dezoito anos, somente acompanhados por um responsável.

Não é permitido:
1. Entrada de animais domésticos de qualquer porte, pois eles transmitem doenças aos animais

silvestres;
2. A entrada ou permanência de pessoas que possam perturbar o equilíbrio do ambiente;
3. O uso de bebidas alcoólicas;
4. Praticar qualquer ato contra a moral e os bons costumes;
5. Não é permitido entrar sem camisa e em trajes de banho. Recomenda-se para permanência e
acesso às instalações, principalmente para realização de trilhas, o uso de trajes apropriados,
como calça e sapato fechado, para maior segurança dos visitantes.
6. Entrar com objetos que possam danificar o acervo da Instituição tais como: bolas, pipa,
triciclos, assim como instrumentos musicais, aparelhos sonoros e fogos de artifício;
7. Bicicletas deverão ser guardadas no bicicletário;
8. Arrancar, danificar ou apanhar do chão, ou de qualquer planta, galhos, flores, folhas, frutos e
sementes;
9. Alimentar, capturar, maltratar, molestar ou matar qualquer animal, bem como destruir ou
danificar seus ninhos, abrigos e criadouros naturais;
10. Subir nas árvores; e/ou arrancar ou danificar os canteiros e as placas de sinalização e/ou de
identificação das plantas.
11. Caçar, pescar, nadar ou caminhar na beira dos lagos e açudes.
 O acesso ao viveiro e às instalações científicas e administrativas é permitido somente
mediante autorização do setor correspondente.
 O uso de veículos é restrito.
 Obedeça à sinalização, respeite as regras de transito e os limites de velocidade e
estacione somente nos locais permitidos.
 Todo lixo deverá ser colocado nos recipientes e locais específicos para este fim.
 Utilize os sanitários existentes.
 O visitante é responsável pela sua segurança e pertences.
Para mais informações:
Instituto Terra – RPPN Fazenda Bulcão Telefone: (33) 3267-2025
Caixa Postal 005 – Zona Rural Aimorés/MG – CEP 35200-000
Site: www.institutoterra.org
E-mail: iterra@institutoterra.org

