Vale do Contos reabre dia 10 de junho

A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP), em parceria com a
prefeitura, promove a reabertura do Vale dos Contos, parque da cidade que estava fechado desde
fevereiro, quando um deslizamento de terra, devido às chuvas, causou danos ao calçamento e a
interdição de parte da trilha.
Com a reabertura, a visitação e algumas atividades serão retomadas, como as aulas de Tai-ch-chuan. Segundo Vandeir Assis, gestor do núcleo de projetos da ADOP, ainda não está prevista a
volta da programação de shows aos finais de semana. A programação completa será retomada assim
que a empresa Vale renovar o contrato de patrocínio, prevista para julho próximo. “Para a ADOP, o
Vale dos Contos é um importante instrumento do qual a comunidade já se apropriou” afirma
Vandeir. Com a implantação do projeto em 2012, , a visitação saltou de 10.000 para 104.000
pessoas. .
A proposta do Vale dos Contos é realizar atividades gratuitas nas áreas de arte, música, teatro,
educação e saúde, além de promover a reintegração do Parque dos Contos, concebido no século
XVIII e dotado de grande importância histórica, à rotina da cidade. São três eixos básicos: Saúde,
Cultura e Educação.
O Vale dos Contos fica aberto das 8h às 17h. Até que seja reabilitada a área afetada pelo
deslizamento de terras, a entrada será permitida apenas pela rua Padre Rolim ou pelo Museu Casa
dos Contos.

Confira abaixo os novos horários de funcionamento das portarias e das aulas de Tai Chi Chuan:
Portaria da Rodoviária
Horário: das 7h às 17h, de segunda-feira a segunda-feira.
Portaria do Pilar
FECHADA PARA OBRAS
Portaria da Casa dos Contos
Segunda-feira: 14h às 16h
Terça-feira a Sábado: 10h às 16h
Domingo: 10h às 14h30
*Respeitando o horário de funcionamento da Casa dos Contos

Aulas de Tai Chi Chuan
Segunda, quarta e sexta-feira - das 16h às 17h
Terça e Quinta-feira - das 9h às 10h

Mais informações:
Escritório: Rua Padre Rolim, 570 A
Telefone: 31- 3552-6321
www.valedoscontos.com.br
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