
NORMAS DE VISITAÇÃO
DO PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI

IMPORTANTE
Recolha e deposite no lixo as fezes dos 
seus animais.

Cuide para que seu cão esteja com as 
vacinas em dia, especialmente contra
a raiva.

Se encontrar algum morcego (ou outro 
animal silvestre) caído no chão, não toque 
nele: avise imediatamente a administração.

O QUE PODE

Acesso de cães-guia acompanhando 
portadores de deficiência visual, 
conforme a Lei Municipal n° 9.248/2006.

Uso de bolas leves de plástico para 
brincadeiras e prática de esportes nas 
áreas reservadas para esses fins.

Realização de eventos, espetáculos,
shows e outras atividades culturais
mediante autorização da Fundação
de Parques Municipais e Zoobotânica 
(usopublicoparques@pbh.gov.br).

Uso dos brinquedos do Parque 
somente por crianças de até 12 (doze) 
anos de idade.

É obrigatório o uso de guia de           
condução e coleira (artigos 29 e 30
da Lei Municipal nº 8.565/2003).

-

Cães da raça Pit Bull devem utilizar
focinheira (Lei Municipal n° 8.198/2001).

É vedada a entrada de animais nos 
canteiros ajardinados, espelhos d’água, 
lagos e córregos, além da área de 
brinquedos infantis.

-

PARQUES
E ZOOBOTÂNICA

O QUE NÃO PODE

Entrar, banhar-se ou nadar nas lagoas.

Maltratar os animais do Parque (crime 
ambiental previsto em lei).

Permanência de vendedores ambulantes 
ou qualquer outro tipo de comerciante, 
exceto os autorizados pela administração.

Consumo e comercialização de  bebidas 
alcoólicas, salvo em casos excepcionais 
autorizados pela administração.

DICAS DE SEGURANÇA
Use máscara cobrindo nariz e boca nos 
ambientes fechados (banheiros, por 
exemplo) para se proteger da COVID-19.

Higienize suas mãos, sempre que possível, 
com água e sabão ou álcool 70%.

Para visitar o Parque, é recomendável estar 
imunizado contra a febre amarela (uma 
dose de vacina).

Em caso de acidentes com animais do 
Parque (mordidas, arranhões, etc.), 
comunique imediatamente a
um funcionário.

Alimentar os animais silvestres.

Acesso de animais domésticos:
Tocar, assustar ou alimentar os gatos 
que vivem no Parque.

-

Abandonar animais domésticos.


